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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak 
üç oturum yaptı. 

1986 Mallî Yılı Genel ve Katana Bütçeli İdare
ler Bütçe Kanun Tasarıfarı İle 1984 Mail Yıllı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarılarının (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 
1/709) (S. Saylan : 361, 360, 381, 382) görüşme
lerine 'devam olunarak : 

MiflOî Savunmıa Bakanlığı; 
îçişjleri, Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
Ulaştırma Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçeleri iılie, 
Millî Savunma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Ulaştırana Balfcanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesap-

fları; 

Kabul edldi. 
Mıiılilî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kaibülü dola

yısıyla SiaMı Kuvvetleniıniize Türlkliye Büyük Millet 
Med'isıLnin güven, inanç ve takdir duygularının iletıil-
mesiine dair siyasî parti grup başkanveklileri i e ba
ğımsız mMetvekilllleırıinin müşterek önergesi okundu; 
gereğiniin Balkanlıkça yenine getirileceği açıklandı, 

17 Aralık 1985 Sah günü saat 10.00'da topian-
mafc üzere 'birleşime saat 00.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvefcflli 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

Kâitlip Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

Kâtip Üye 
Kuktereli 

Cemal Özbilen 
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BİRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

H. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Katar Devleti Danışma Meclisi Başkanının 

davetine TBMM Başkanının refakatinde icabet ede
cek heyete dair Başkanlık tezkeresi ve eki liste (5/75) 

BAŞKAN — Görüşülmelere geçmeden evvel, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkere
si vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Katar Devleti Danışma Meclisi Başkanının, Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanının refakatinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetle bir
likte, Katar'ı ziyaret etmek üzere davetine icabet 
edilmesi, Genel Kurulun 9 Aralık 1985 tarihli 39 
uncu Birleşiminde uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanun ile deği
şik 1 ve 5 inci maddeleri gereğince, siyasî parti grup
larının gösterdiği adayların adları ile Yasama Mec

lislerinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi ile ilgili Yö
netmeliğin 9 uncu maddesi doğrultusunda tespit edi
len siyasî parti grubu mensubu olmayan 1 milletve
kilinin adı, Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Ünal Akkaya Ana. P. (Çorum Milletvekili) 
Burhan Kara Ana. P. (Giresun Milletvekili) 
Cemal Özbilen Ana. P. (Kırklareli Milletvekili) 
Necdet Calp SHP (Ankara Milletvekili) 
Neriman Elgin SHP (Ankara Milletvekili) 
Ertuğrul Gökgün MDP (Aydın Milletvekili) 
Davut Abacıgil Bağımsız (Balıkesir Milletvekili) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IH. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Ta
sarıları (11718, 1/719, 3/870, 1/708; 3/871, 1/709), 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (1) 

A) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1986 Malî Yılı 

Bütçesi, 
2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
BAŞKAN — 1986 yılı genel ve katma bütçe ka

nun tasarılarıyla, 1984 yılı kesinhesap kanun tasarı
ları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

(1) 361, 360, 381, 382 S. Sayılı basmayazılar, 
9.12.1985 tarihli 39 uncu Birleşim tutanağına ekli
dir. 

Programa göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
1986 yılı bütçesi ile 1984 yılı kesinhesabı üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde, grup
ları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adla
rını sırasıyla okuyorum : 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Vecihi Akın, Sayın N. Naci Mimaroğlu; Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın İsmet Tur-
hangil, Sayın A. Aşkın Toktaş; Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Hazım Kutay, Sayın Fuat özte-
kin, Sayın Behiç Sadi Abbasoğlu; 

Şahısları adına söz alanlar: Lehte, Sayın Nihat 
Türker, Sayın İsmail Saruhan, Sayın Kadir Demir, 
Sayın İsmail Üğdül, Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı, 
Sayın Hakkı Artukarslan; 
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Aleyhte söz alanlar: Sayın Cafer Tayyar Sadık
lar, Sayın Şeyhmus Bahçeci, Sayın Hasan Altay, Sa
yın Günseli özkaya, Sayın Yılmaz ihsan Hastürk, 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar, Sayın Onural Şeref Boz-
kurt. 

Üzerinde konuşmak isteyen arrkadaşlarım isim
lerini okuyorum: Sayın Türkân Turgut Arıkan, Sa
yın Coşkun Bayram, Sayın Mustafa Murat Sökmen-
oğlu, Sayın Mehmet Üner, Sayın Reşit Ülker. 

Şimdi, sırasıyla söz veriyorum. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Vecihi Akın. 

Sayın Akın, süreniz 1 saattir. Grup adına konuş
ma yaptığınız için, isterseniz şahsen bu süreyi dol
durabilirsiniz veya birkaç arkadaşınızla bölüşebilir
siniz. 

Buyurunuz efendim. 
MDP GRUBU ADINA VECIHt AKIN (Kon

ya) — Muhterem Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; bugün huzurunuza, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1986 yılı bütçesi hak
kında Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunun görüş
lerini açıklamak üzere çıkmış bulunuyorum; bu ve
sileyle yüce heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, sözlerime 3143 sayılı Ka
nunla teşkil edilmiş olan Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğının 1986 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonun
da görüşülürken, komisyon raportörünün okuduğu 
raporda belirtilen, bakanlığın sorumluluk ve yetkile
ri hakkındaki hususun 1 inci maddesi üzerinde kısa 
bir açıklama yaparak girmek istiyorum. 

1 inci maddenin ilk kısmı aynen şöyledir: «Gü
nün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülke
nin sanayi politikasının belirlenmesine, sanayinin ge
liştirilmesine ait tedbirlerin hazırlanmasına yardım
cı olmak...» tabiî, madde daha devam ediyor; ama 
bizi ilgilendiren kısmı bu kadar. 

Türkiye, kalkınma planları ve programlarıyla kal
kınmasını geliştirmekte olan bir ülke olduğuna göre; 
büyüme hızının tespiti, yatırımların çeşitli sektörler 
arasında tevziinde elbetteki, Devlet Planlama Teşki
latının makro düzeydeki düzenlemesi normal ve ye
rindedir. 

Bizim bilhassa üzerinde durmak istediğimiz konu 
şudur: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygulayıcı ve 
icracı bir bakanlık olarak, kalkınma planlarının ha
zırlanmasında, sanayinin geliştirilmesi, sanayi ile ilgili 
yatırımlarla, diğer yatırımlar arasındaki nispetin tes
piti; sanayi yatırımlarının yönlendirilmesi hususla-
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rındaki etkinliği, programların uygulanmaya konma
sı safhasında ise, bu etkinliğinin daha üst düzeyde 
olmasıdır. 

Sayın bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda ver
diği izahattan ve bilhassa programların yürütme saf
hasına konmasında ve yürütme safhasındaki bazı de
ğişikliklerde sıkıntıları olduğu anlaşılmaktadır. Şöy
le ki; konular, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilile
riyle bazan koordinasyon yapılmadan ve bakanlığın 
görüşleri alınmadan yürürlüğe konmaktadır. Halbu
ki, yürütücü bir bakanlık olarak, bu bakanlığın bu 
safhada da etkin bir rol oynaması lazımdır. Bu du
rum karşısında, bakanlığın görevini tam olarak yap
tığını iddia etmek pek mümkün değildir. Hele hele, 
kısıtlanmış yetkilere sahip bakanlardan oluşan bir 
bakanlar kurulu vasıtasıyla, Türkiye'yi yönetmek is
temi, Sayın Başbakanımızın belirgin özelliklerinden 
biri olduğu da gözönünde bulundurulursa bu işin açık
lığı daha iyi anlaşılır. (MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Bu kısa girişten sonra, müsaadenizle Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığını ilgilendiren çeşitli konular hak
kında grubumuzun görüşlerini kısa kısa açıklamaya 
çalışacağım. 

Yüksek malumunuz olduğu veçhile, üretim art
madıkça, yurt içindeki tüketim malları fiyatlarının 
arz ve talep kaidesi gereği, normal düzeyde tutulma
sı ve ihracatın devamlı bir şekilde her sene artması 
imkân dahilinde değildir. 

Bu nedenle, geçen yıl yüce Meclisimizin kabul et
tiği Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planına göre, sana
yi kesiminde üretimi artıracak olan imalat sanayiin
de; tarım kesiminde, gıda, dokuma, giyim ve orman 
ürünleri sektörlerinde hızlı bir gelişme öngörülmüş
tür. Buna göre de 1985 yılında imalat sanayiinde or
talama yüzde 7,3 nispetinde bir artışla, imalat sana
yiinin toplam üretimdeki payının yüzde 68,7'den, 
yüzde 71'e çıkarılması programlanmıştı. Şimdi, bir 
de, bu sene gerçekleşen durumu görelim: 

1984'te imalat sanayiindeki artış yüzde 10,3 iken, 
maalesef, 1985 yılında yüzde 4,3 veya 4,7 civarında 
gerçekleşebilecektir. Gene 1985 senesi tarım ürünle
rindeki büyüme hızı, elde ettiğimiz rakamlara göre, 
1984'deki büyüme hızının çok gerisinde ve yüzde 2,3 
olarak gerçekleşebilecektir. 

Sıayım takanın, PÜıan ve Bütçe Komisyonunda 
verdiği izabatıtandıa anlaşılacağı gibli, 1984 senesıine 
nazaran 1985 senesinde gübre sanayiinde yüzde 18 
ve gıda .sanayiinde de yüzde 6,5 oranımda bir elelkltıriilk 
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tüketim azalması müşahede edilmektedir. Bu husus 
da, ıtaırıım ve blbassa gıda sanayiindeki üretimin, ge
çen seneye nazaran azaldığının va 'bariz bir işareti
dir. 

Yine özellikle, 'bu sene kamu kesimlinde dokuma, 
ıgiy-iım, deri ve onman ürünleri üretiıminde ibir geri
leme varıdır. Özel sektörde de, 'bilhassa gıda sana
yii ile ilgili • bölümlieride bir gerileme görülmektedir. 
Üretimdeki bu gemlemeleri, sadece yaşadığınız kötü 
bava şaırıflıarıyla izah etmek elbette imkân dahilimde 
değildir, 

Sayın mMetvekİleri, yukarıda arz ettiğim açıkla
malardan sonra çok önemli şu iki noktaya bilhassa 
dikkatinizi çekmek istiyorum : 

1. Nüfusu her sene hızla artan bir ülkede gıda 
sanayii gruplarındaki ve tarım ürünlerindeki bu ge
rileme devam eder ve hükümet kısa zamanda önle
yici tedbirler aüımaz 'ise, yakın 'bir gelecekte, güzel 
Türfdyemiz, maalesef, açlık gibi büyük bir sorunla 
karşı karşıya gelebilir. 

2. İBğeır, hükümet, !bu gerilemeye karşı gereken 
tedbirleri .almada ihmal gösteniırse, özal Hükümeti
min dört ele sarıldığı ve en büyük başarı olarak 
dilerinden düşürmedikleri ihracatta bekleneni ger-
çekteştiıremeyecefctür. Yani, ıbugünden ihracatta da 
tehlike çanları çalmaya başlamıştır, 

Muhterem milletvekilleri, yatırım konusuna ge
lince : 1985 yılında yapılan toplam yatırımlarda, 1984 
yılındaki toplam yatırımlara göre bir azaiıma göırül-
ımektedıir; şöyle ki : 1984 yılında toplam yatırım 5 
trilyon 241 miyar Türk Lirası 'iken, 1985'te 5 tril
yon 211 milyar Türk Lirasına düşmüştür, yani yüz
de 61lık ibir azalma var. Bunun sonucu olanak da, 
elbette, açılacak yenli Mhdam sahaları 1984'e göre 
daha düşük <olacak, dolayısıyla işsizlik de artacak
tır. 

1986 yılı yatırım hedefleri, 'Beşinci Beş Yılık 
Kalkınma 'Planı esasHan dahilinde, toplam saıbiıt ser
maye yatırımiıarının yüzde 5,2 oranımda artırılması 
programlanmış olup, 'buda/ kamu kesimince tespit 
edilen artış hedefi yüzde 3,5, özel kesim için ise yüz
de 7,7 olarak öngörülmüştür. Yine, 1986 senesinde 
istenilen büyüme hızına ulaşabilmek için, toplam 6,8 
tniHyonlufc bir yatırım öngörülmüş ve bunun yüz
de 60'ını teşkili eden 4 trilyonluk kısmının kamu ke
simince, yüzde 40'ını teşkl eden 2,8 trilyonluk kıs
mının da özel sektörce gerçekfeştıMebileceği prog-
ramılanımıştır. 

1986 senesi 'bütçe yatırım bölümünün tetkikinden, 
kamu sektörü yatomllarının, daha çok altyapı ya-
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tırımlarına, bu arada da, önceliğin bilhassa ulaştır
ma alıfcyapı yatırımlarına tanındığı açıklıkla görül
mektedir. 

özel sektöre gelince : Tasarruf kaynaklan, özel 
sektörden ziyade, kamu sektörüne doğru kaymakta
dır, yani devletin çıkardığı tasarruf bonoları, gelir 
ortaklığı hisse senetleri ve Merkez Bankası reeskont 
kaynakları, hep kamu sektörüne doğru kaymakta
dır. (MDP sıralarından alkışlar) Buna ilaveten, uy
gulanan yüksek faiz oranı sonucu, kredi faizleri de 
yüksek olduğundan, özel sektör, yatırıma pek he
vesli görülmemektedir. Bu açıklamaya göre, 1986 yı
lı için yatırımlarda özel sektöre düşen kısmın, bu 
sektörce gerçekleştiırilebleceği, gmbumuzca müm
kün görülmemektedir, 

(Bütün bu açıikliamalara göre, Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında, sanayi sektöründe ara malıları 
ve tüketim mallarına değl, imalat sanayiine, yani 
yatırım malıları üretimine öncelik verim/iştir. Şimdi 
Sayın Balkandan sormak istiyorum; Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planındaki esaslarla, yukarıda arz et
meye çalıştığım gerçek durumu nasıl bağdaştırıyor
lar? Yoksa, 1986 ylında öngördüğünüz büyüme hı
zına ulaşabilmek için, elinizde bizim ölmediğimiz 
sihirli kaynaklar mı var? Elbetteki cevap olarak on
lardan bahsedeceksiniz. 

Sayın miletvekileri, bütçe, devamlı olarak büyük 
açıklar verirken, Türkiye'deki tüketici fiyatları, ka
mu ve özel sektördeki tekeller .tarafından ayarlanır 
ve muayyen fasılalarla devamlı zam görürse, dış öde
meler dengesi devamlı aleyhe çalışır, yüksek faizli 
devlet 'tahvilleri ve kâr payı ortaklığı hisse senet
leri piyasaya sürülür, kısa vadeli dış borçlar artar, 
yatırımlarda;; üretimi artırıcı yatırımlar istenen öl
çüde gerçeklıeşitlMlemezse, enflasyon nasıl aşağı çe
kilir? 

KÎT mamullerine yapılan devamlı zamlardan hal
kımız çok şikâyetçidir. Ben slize kısaca bir örnek 
vermek işitiyorum : Kilovatı 1 lira 10 kuruşa mal 
olan, Keban Hidroelektrik Santralından üretilen etek-
ftri'ğlin kilovatı, (tüketiciye 25 ila 40 liradan intikal 
ediyor. 'Sanayi mamuierinde en önemli girdi, ener
ji, yani elektrik olduğuna göre, fiyatlardaki anormal 
artışlar elbetteki üretime aksedecek, bu da enflas
yonu körükleyecektir. Şimdi ıbu nokta da, istese de 
istemese de insanın aklına şu geliyor : Özal Hükü
meti ya enflasyonla mücadeleyi ciddî olarak düşün
müyor veya enflasyonla mücadelede yenik düşmüş-
'tür. (MIDlP şuralarından alkışlar) 
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SÜHA TANIK (İzmir) — Nasıl çıkıyorsun'bu 
hesabım altından Sayın Paşam? (MDP sıralarımdan 
«Dinleyin, dinileyim» sesleri) 

BAŞKAN — Söz kesmeyelim, lütfen. Hatip fi-
kiırtaimıi söyleyeoektiir, dünllıeyelim lütfen, 

V'BCİHI AKIN (İDevaımlia) — Müsaade buyurum 
efendim, biz konuşacağız, siz d'e cevap vereceksiniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 

VECİHİ AKIN (Devamla) — Muhterem ımil-
letvekiMeri, biraz da itüıketkıimlim korumımıası konusu
na değinmek listiyorum. Bilindiği gilbi, Türkiye'min 
'altyapısı (henüz aırz ve talep kanununun kuralıları 
içimde işlemeye elverişli değil. Bu nedenle de, serbest 
rekabet piyasası, maalesef, istemen ve 'beklememi ve
remiyor. Çünkü, bugün Türkiye'de döviz kuruları ve 
'bir ölçüde faiz loranlıarı devtlet tarafımdan tayin edi
liyor; talbam fiyaHlaıimııı tespitimde hükümet politika
sı önemli rol oynuyor; işçi üorâtlerinıim 'tespitlimde de 
biır devlet müdahalesi var; KİT'lerim ürettiği temel 
mal ve hizmetlerin fiyaiaırı dıa devlet tarafımdan 
'bölinlemıiıyor. Şu da bir gerçek ki, yukarıda da arz 
etfciğknıiz gibi, 'bugün gerek kamu, gerek özel keşlim
de tekeller mevcuttur. Sayım Başkam, bütün bu şart
lar mevcut iken, Türkiye'de serbest piyasa ekono-
misıimdem 'bahsetmek ve tüketici fiyatlarımın. serbest 
piyasa ekomomisi kunallilarıma göre belirlendiğimi söy-
lemıek mümkün müdür? O hailde, Türkiye'de tüke
tici fiyatları otomatik, mecburî ve 'tekellerin •arzu
suna göre oluşuyor demektir. Deırmr-çelikıte de bu 
böyle, lastikte de durum böyle... 

Buradan şu önemi konuya geçmek 'işitiyorum : 
Aınayasamızım 172 noi maddesi; «Devlet, tüketici
leri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır» amlir 
hükmümü getiırmıiışicir. 

Bütün bu gerekçelerle diyorum k!i, tülketiicimıim ko
runması içim acil tedbirlerim alınması şarttır ve alı
nacak tedbirler de vardır. Nitekim, Amerika ve Av-
rupa'daki bazı devletler ıbu tedbirleri almış, yani te
kel fiyatlarınım lOİuşmasımı önlemişlerdir. Hepıiımıiızin 
m'aluırnu olduğu veçhıile bizde de eskiden beri tüke
ticiyi korumak için 'bazı tedhkier alınmış ve hâlâ da 
vardır; ancak, günün gelişen sarfları altımda 'bu ted
birlerim tüketiciyi korumaktan çok uzakta olduğu 
da müşaihede edilmektedir 

VURAL ARKAN (İzmir) — Tüketiciyi Tanrı ko
rur paşam!.. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri) 

VECtHÎ AKIN (Devamla) — 1984 yılında, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, tüketiciyi korumak için, 
sayın bakan yeni bir kanunun bütün hazırlıklarının 
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tamamlanarak Başbakanlığa sunulduğunu bildirmiş
lerdi. Bu sene aynı komisyonda mezkûr bakanlığın 
1986 bütçesinin müzakeresi sırasında ise, sayın ba
kan, bahis konusu kanunun akibetinden bahsetmedi
ler ve şöyle buyurdular: «Biz, evvela garanti belgesi 
hususuyla, yurt içindeki ambalaj standardizasyonunu 
yürürlüğe koyduk. Bizce, yurt içindeki fiyat artışla
rını önlemek için, en geçerli önlem de, fiyatı artan 
maddeyi ithal ederek, fiyatları düşürmektir» demişler 
ve aynı zamanda, şu calibi dikkat görüşlere de yer 
vermişlerdir: «Görülüyor ki, manzaramız hiç de iç 
açıcı değil, gayet fenadır. Bu da, şimdiye kadar ve şu 
anda da, tüketicinin korunduğunu iddia etmemizin 
mümkün olmadığını göstermektedir.» 

Şimdi biz diyoruz ki, sayın bakan, göreviniz, ma
zeret üretmek veya acz ifade etmek değildir. (MDP 
sıralarından alkışlar) Tüketiciyi korumak için, her 
türlü zorluğun üstesinden gelecek gerekli tedbirleri, 
lütfen bir an evvel alınız. 

Muhterem milletvekilleri, geçen sene bütçe müza
kereleri vesilesiyle, bu kürsüden yüce heyetinize önem
li bir konuyu arz etmiştim; bu sene de, önemine bina
en, bir kere daha arz etmekte yarar görüyorum. Çün
kü, sayın bakan Plan ve Bütçe Komisyonunda ver
dikleri cevaplarda, sayın milletvekillerinin açıklamala
rında ve sordukları sorularda mehaz olarak kullan
dıkları birçok istatistik! bilgilere, «noksan» veya «ha
talı» demişlerdir. Çok muhtemeldir ki, bugün verecek
leri cevaplarda da, benim arza çalıştığım birçok hu
suslar hakkında, «Dayandıkları istatistik! bilgiler, ha
talı ve noksandır» diyeceklerdir. 

Şimdi, sayın bakandan, huzurunuzda soruyorum: 
Bunun günahı, sayın milletvekillerinin midir? Yani, 
sayın milletvekilleri, gerek görüşlerini ve gerekse su
allerini hazırlarlarken, bunları istatistik! bilgilere da-
yandırmayıp, afakî mi yapacaklardır? O halde, sayın 
bakandan rica ediyorum; eğer bu istatistik! Bilgiler 
eksik veya hatalı ise, lütfen, bir an evvel, hepimizin 
aynı dilden konuşmasını sağlayacak şekilde bunları 
düzenlesinler. (MDP sıralarından alkışlar) Aksi tak
dirde, bu konuyu bir mazeret olarak veya bir savun
ma aracı olarak kullanma alışkanlığından lütfen vaz
geçsinler. (MDP sıralarından alkışlar) 

Efendim, şimdi biraz da, günümüzün aktüel konu
su olan, dizel motor ithali konusuna kısaca değin
mek istiyorum. Şu hususu peşinen arz edeyim ki, di
zel motora geçişe, parti olarak karşı değiliz; çünkü, 
dizele geçildikten sonra, uzun vadede, gerek akarya
kıt tüketimimizde, gerekse şoför esnafımızın cebine 
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giren meblağda bir artışın olacağını kabul edenlerde
niz. Ancak, büyük bir topluluk olan şoför esnafımızı 
yakından ilgilendiren bu konuda, gerek yetkililerin 
beyanları ve gerekse basında çıkan haberler vesile
siyle, elimize çok çelişkili rakamlar gelmektedir. 
Şöyle ki, bu rakamlar, 600 bin liradan başlayıp, bir-
buçuk milyon liraya kadar çıkmaktadır. 

Sayın bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda ver
diği izahattan anladığımıza göre, bugün Türkiye'de, 
bunu yapabilecek, TÜMOSAN, Pancar Motor ve 
BMC gibi, üç tane firma vardır. Ancak, sayın bakan, 
«Bu firmaların yapacağı motorlar, dışarıdakilere na
zaran 50 kilo kadar daha ağır olurlar ve sarf edecek
leri mazot miktarı da fazla olur» demektedir. Teknik 
bir konu olduğu için, buna bir diyeceğimiz yok. An
cak, biz diyoruz ki, bu ithalat yerine, acaba, dışarı
daki bu firmalardan lisans alarak ve gerekli ufak te
fek değişiklikleri bu üç firmadan birinde yaparak, bu
nu Türkiye'de imal etme olanakları yok mu? 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — TÜMOSAN' 
da yapılabilir. 

VECÎHÎ AKIN (Devamla) — Efendim, sayın ba
kanın Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konuda ver
miş oldukları izahat bendenizi pek tatmin etmedi. 
Ümit ediyorum ki, sayın bakanımız bugün bu yüce 
kürsüden hepimizi bu konuda tenvir edecek açıkla
malarda bulunacaklardır. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi de kısaca yurt için
deki, bilhassa yurt dışındaki işçilerimizin diş ve tır
naklarından ayırdıkları küçük tasarruflarla geliştirdik
leri, kurdukları ve Türk ekonomisine katkıda bulun
mak istedikleri firmaların acıklı durumlarına temas 
etmek istiyorum. Bunların durumları, hepimizce ma
lum, ben bunun evveline girmeyeceğim. 

Bu sene Plan ve Bütçe Komisyonunda sayın ba
kan, «Bugün rehabilitasyona tabi tutulması gereken 
bu tip 138 şirket mevcuttur; ancak bunların rehabi
litasyonu için kaynak gerek; bunun için de Alman 
yetkilileriyle bir anlaşma yaptık. Bu sene 129 milyon 
Doyçe (Deutsche) Mark, gelecek sene de 130 mil
yon Doyçe (Deutsche) Mark bize verecekler. Yalnız 
- mühim olan burası - bunu para olarak vermeyecek
ler, bizim Almanya'ya olan borcumuzdan düşecekler» 
dediler; bu bir. 

İkincisi: Yine, Almanlar, «Siz de bir bu kadar 
finans koyacaksınız; bu oluşan fonla bunların reha
bilitasyonuna başlanacak» diyorlar. 

Ben kabaca hesap ettim, eğer hesabım çok kötü 
değil ise, 106 milyar Türk Liralık bir fona ihtiyaç ol
duğunu buldum. 
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Sayın bakan bunları Plan ve Bütçe Komisyonunda 
açıklarken, bu büyük fonun gereği olan kaynağın na
sıl ve nereden bulunacağım açıklamamışlar. Lütfet
sinler, bugün burada açıklasınlar ki, biz de bu işin ola
bileceğine inanalım. Aksi halde - sonradan konuşma 
imkânım olmadığına göre, şimdiden sayın bakana ses
leniyorum -desenize sayın bakan, bu konuda vus
lat gene kaldı başka bahara... (MDP sıralarından al
kışlar) 

Malumunuz olduğu veçhile, Türkiye'de 17 tane ya
bancı banka var. Bu bankalar, bazı hususlarda Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığıyla da ilgili olduğundan, 
bunlarla ilgili kısa bir bilgi arzına çalışacağım. 

Türkiye'de 1984 yılında faaliyete geçen yabancı 
bankalar, bir yıl içinde, aşağı yukarı sermayelerine 
yakın kâr sağladılar. Misal olarak arz ediyorum: 
Amerikan Ekspres Bankası, 5 milyar Türk Liralık 
sermayesine karşılık, 4 milyar Türk Lirası; Türk -
Arap Bankası 2,4 milyar Türk Liralık sermayesine 
karşılık, tahminen 2 milyar Türk Lirası; City Bank 
3 milyar Türk Liralık sermayesine karşılık, 3,4 mil
yar Türk Lirası ve Band Mellad ise, 2 milyarlık ser
mayesine karşılık, 3,9 milyar Türk Lirası kâr etti. 
Şu hususu peşinen arz edeyim ki, parti olarak, ya
bancı bankaların Türkiye'de bulunmasına karşı deği
liz; ancak, biz şunu istiyoruz: Bu bankalar, götür
düklerinden çok daha fazlasını Türkiye'ye getirsin, 
sağlasınlar. 

Şimdi ben, yukarıda, bu dört bankanın bir sene 
içinde Türkiye'den ne götürdüklerini arz ettim. Şimdi 
de, ne getirdiklerini, müsaade buyurursanız, sayın ba
kanın Plan ve Bütçe Komisyonunda verdiği izahat
tan anlayalım. 

Sayın bakan, «Bize yepyeni bir bankacılık tekno
lojisi usul ve üslubu getirdiler, Türkiye'nin dışa açıl
masında, dış kredi temininde ve yabancı sermayenin 
Türkiye'ye gelişinde de faydalı oldular» dediler. 

Evvela sayın bakana şunu demek istiyorum: Biz, 
radyolardan işitiyoruz, televizyonda görüyoruz, gaze
telerde boy boy ilanlar var; «Bankamızın 122 nci ku
ruluş yıldönümünü kutluyoruz, şöyle şöyle tecrübeli 
bir bankayız» diyorlar... Sayın bakan, acaba bütün 
bu reklamlar aldatıcı mı? Bizde hâlâ daha bankacılık 
gelişmemiş mi? (MDP sıralarından alkışlar) Bu geliş
meleri öğrenebilmemiz için, bu bankaların muhakkak 
Türkiye'ye mi gelmfıesi lazım? Kendilerinin de buyur
duğu gibi, uzmanlar göndererek, bunları yerinde tet
kik edip, gelişmeleri Türkiye'ye getirmek elbetteki 
mümkün. ! 
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Sayın bakandan öğrenmek istediğimiz konu ya
hut bilgi şu: Yukarıda bahsi geçen bu dört banka, 
bir yıl içinde Türkiye'ye ne kadar dış sermaye veya 
dış kredi sağladılar Gelen bu yabancı sermaye ile, 
nerede,, ne gibi sınaî yatırımlar yapılmaya başlandı 
veya sağlanan bu dış krediler nerede, ne maksatla 
kullanıldı? Lütfen açıklasınlar. 

Sayın Başkan, birkaç dakikam daha var mı acaba? 
BAŞKAN — Süreniz tamam, takdir grubunuza 

ait olduğu için müdahale etmiyorum efendim, bir de
fa söyledim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Yarım saatiniz 
geçti yalnız Sayın Akın. 

VECÎHİ AKIN (Devamla) — O halde efendim... 
BAŞKAN — Geçti diye bir şey yok; bir saat sü

releri vardır; takdir kendilerinindir; biri 5 dakika, biri 
55 dakika konuşur, onu kendi grubu tespit eder. Mü
dahale etmeyelim lütfen. 

VECIHI AKIN (Devamla) — Yok, arkadaşımın 
hakkına tecavüz etmek istemiyorum. 

Yüksek müsaadenizle, sözlerime burada son ve
rirken, cümlenizi saygılarla selamlarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akın, teşekkür ederim. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına ikinci 

konuşmacı olarak Sayın Naci Mimaroğlu, buyurun 
efendim. 

Sayın Mimaroğlu yalnız, 27 dakika süreniz var, ha
tırlatırım. 

MDP GRUBU ADINA M. NACÎ MİMAROĞLU 
(Siirt) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
1986 Yılı Konsolide Bütçe Tasarısı hakkında Milli
yetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubunun görüşleri
ni arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Par
tim ve şahsım adına yüce Meclisin değerli üyelerini 
saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi, Sayın özal 
Hükümetinin kurulmasını müteakip Ticaret ve Sa
nayi Bakanlığı tek bir bakanlık haline getirilmiş ve 
böylece iki bakanlığın nüvesi tek bir bakanlıkta bir
leştirilmiştir. Bu bakanlıkların birleştirilmesi konusun
da müteaddit vesilelerle partim, keza ben, 1985 Yılı 
Konsolide Bütçe Tasarısının görüşülmesi sırasında, bu 
birleşmenin mahzurları üzerinde durmuş ve bunu çe
şitli vesilelerle yüce Meclise arz etmeye çalışmıştık. 
Aradan iki yıla yakın bir zaman geçmiştir. Bu iki yıl 
içerisinde, bu birleşmenin mahzurları pratikte kendi
sini göstermiş ve bu birleşmenin doğru olmadığı ke
sin olarak ortaya çıkmıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım, keza Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının görevlerinden önemli bir kısmı, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilmiştir. Bu de
vir, bakanlığı, görevinden uzaklaştırmış ve fonksiyo
nel olmaktan çıkartmıştır. Bu durum bizim tarafımız
dan çeşitli vesilelerle muhterem Meclisin huzuruna ge
tirildiği için, bu arada sayın üyelerin vaktini fazla 
almamak üzere, konu üzerinde daha fazla durmak 
istemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 8.1.1985 tarih ve 3143 sa
yılı Kanunla kurulmuş bulunan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına, ülkemiz sanayiinin geliştirilmesi ve ülke 
sanayi politikasının belirlenmesi, ülke şartlarına uygun 
teknolojinin geliştirilmesi, tasarrufların sanayi yatı
rımlarına kanalize edilmesi ve özellikle bölge illerin 
sanayileşme potansiyellerini dikkate alarak, araştır
ma, planlama ve proje çalışmaları yaptırılması ve ge
rektiğinde tatbik edilmesi sanayi bölge sitelerinin ku
rulması, sınaî mamullerin standartlarının hazırlanma
sı ve bunların yurt içinde veya dışında pazarlanması, 
kalite kontrollerinin yapılması, iç piyasadaki gıda ve 
ihtiyaç maddelerinin takip edilerek denetlenmesi gibi 
önemli görevler verilmiştir. 

Şimdi, sayın Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, bu 
görevlerini ne ölçüde yerine getirmiş olduğu husu
sunda bazı tereddütlerimiz vardır; bu tereddütleri
mizi muhterem heyetinize arz etmek istiyoruz, özel
likle bu bakanlığın yeni teknolojik gelişmelere ayak 
uydurduğuna ve bu maksatla araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine önem verdiğine; ülkenin belirli bir sa
nayi politikası izlediğine ilişkin hususlarda, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının tatminkâr bir politika yürüttü
ğünü söylemek güçtür. 

Muhterem arkadaşlarım, ithalat politikası dolayı
sıyla yerli sanayimiz ciddî sıkıntılar içine düşmüştür. 
Sanayici, kapasitesinin önemli bir kısmını kullana
mamaktadır. Keza, yeni yatırımlara gitmek hususun
da sanayici yeterince teşvik edilmemekte ve cari faiz 
bedellerinin yüksekliği, sanayicinin, teşebbüs şevk ve 
arzusunu kırmaktadır. Başka bir deyimle, sanayi po
litikası tespit edilip, buna göre üretimi artırmak, iç ve 
dış pazarlarda sanayi mamullerinin tanıtılmasını sağ
lamak yerine, ithalata dayanarak sanayi politikasını 
yönlendirmek yolu tercih edilmektedir. Her ne ka
dar, ithalatın, sanayiin olumlu yönden gelişmesi açı
sından yararı varsa da, aslolan, bilinçli bir sanayi 
politikasının kurulması ve ithalatın da, İkinci planda, 
bu politikanın gelişmesine yardımcı olmasıdır. 

Anavatan iktidarının izlediği politika bunun ta
mamen tersine olmuş, izlenen ithalat politikası da 
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mamul kalitesinin iyileşmesi veya mamul fiyatlarının j 
düşmesi ve dolayısıyla rekabet şartlarının işlemesi j 
hususunda yardımcı olmamıştır. Tersine, pahalı ithal I 
malları, yerli mamullerin fiyatlarını da yukarı çek- j 
miş; bu suretle, pahalı ithalat, bir anlamda, enflas-
yonist baskının doğmasına sebep olmuştur. Ayrıca, it
halat hacmi dikkate alındığında, 1985 yılı dokuz ay
lık rakamlara göre, ara mamullerin, ithalat hacmi 
içindeki oranı, lüks mallara göre daha büyük bir se- I 
viyede görülmektedir. Bu oranın ara mallan lehine 
değişmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
nın gelişen teknolojiyi izlediği ve ülke şartlarına uy
gun bir teknolojinin geliştirilmesi için gerekli teşvik
leri ve hatta zorlamaları yaptığı ve teknolojik geliş
meleri takip ve bunları ülke şartlarına uydurmak ama
cıyla, üretim merkezlerinde ve bunlardan ayrı araş
tırma enstitüleri kurduğu söylenemez. Bu yönüyle 
bakanlığın faaliyetlerinin yetersiz olduğu görüşünde
yiz. 

Bizce, sanayiin gelişmesi, her düzeyde araştırma 
merkezlerinin kurulmasına bağlıdır. Sanayi Bakanlığı 
bu konuda hiçbir olumlu adım ^tmamış Ve bütçesi
ne de bu konuda yeterli ödenek konmamıştır. Bu 
tutum, sayın hükümetin, araştırma faaliyetlerine ne 
derece önem verdiğinin açık bir ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bakanlığın görevlerinden 
bir tanesi de iç piyasadaki gıda ve ihtiyaç madde
lerinin fiyat hareketlerini takip etmek ve iç piyasayı 
denetlemektir, iç piyasada fiyat kargaşası hüküm sür
düğüne göre, bakanlığın bu konudaki görevlerini ne 
ölçüde yerine getirdiğini yüce Meclisin takdirlerine 
sunuyorum. Bu bakanlığa terettüp eden görevlerden 
bir tanesi de, tasarrufların, sanayi yatırımlarına kana-
lize edilmesine yardımcı olmaktır, özellikle bu alan
da, tasarrufların, özel sektör yatırımlarına kanalize 
edilmesi hususunda, hemen hemeıj, kayda değer hiç
bir faaliyet gösterilmemiştir. Esasen, uygulanan faiz 
politikası ve kamu sektörünün ijıraç etmiş olduğu 
menkul kıymetler dolayısıyla izleften politika, küçük 
tasarrufların özel sektör kanalıyla sanayi yatırımla
rına kanalize edilmesine imkân vermemektedir. 

I 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri dolayı- | 

sıyla bir hususa daha değinmek istiyorum. Muhterem 
arkadaşlarım, tarım kredi kooperatifleri ve birlikle
riyle, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, aynı 
maksada hizmet ettikleri halde, ayrı ayrı bakanlıklara 
bağlanmışlardır. Bu itibarla, bugünkü bu düzenleme
nin fonksiyonel olduğu görüşünde değiliz. Her iki J 
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kooperatifin, aynı bakanlığa bağlanması gerektiği gö
rüşünü taşıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de size 1985 ve 
1986 yıllarındaki büyüme hızı ve özellikle sanayi 
sektöründeki büyüme hızı hakkında kısaca bilgi arz 
etmek ve dolayısıyla hükümetin ve Sanayi ve Ti
caret Bakanlığının izlediği politikanın ne derece ba
şarılı olduğunu arz etmek istiyorum. 1986 yılında reel 
büyüme hızı yüzde 5 olarak tespit edilmiştir. Hemen 
arz etmek isterim ki, 1986 yılı konsolide bütçesinde 
yatırımlara tahsis edilmiş bulunan 1 trilyon 295 mil
yar ödenek ile, bu büyüme hızını gerçekleştirmek çok 
zor görülmektedir. Kaldı ki, 1985 yılında programa gö
re yüzde 5,5 büyüme hızı öngörülmüş ve bu büyüme 
hızı da gerçekleşmemiştir. Plan ve Bütçe Komisyo
nundan geçen tasarıya göre, gayri safî millî hâsıla
daki büyüme hızı, yüzde 3,9'dur; ancak her nasılsa, 
tasarı komisyondan geçtikten sonra bu büyüme hızı
nın, yüzde 4,9 olacağı ifade edilmiştir. Bu büyüme 
hızı dahi programın altındadır. Bu verilerle, Beşinci 
Beş Yıllık Planı, hedeflerine ulaştırmak mümkün gö
rülmemektedir. Sanayi kesiminde ise, 1984 yılına oran
la önemli bir gerileme müşahede edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1984 yılında, 1968 sabit 
fiyatlarıyla yüzde 9,3 olan büyüme hızının, 1985 yı
lında yüzde 6,5'e düşeceği tahmin edilmektedir. Bu 
trend, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının program hedef
leri istikametinde faaliyet göstermediğinin ve başa
rıya ulaşmadığının açık bir ifadesidir. Yerli sanayii 
himaye etmediğimiz ve ölçüsüz ithalat liberasyonu 
sürdürdüğümüz sürece, yerli sanayiin istenen düzey
de büyümesini sağlamak mümkün görülmemektedir. 
Muhterem bakanlığın bu görevi gerektiği gibi yerine 
getirdiği ve yerli sanayii himaye ettiği izlenimi, gerek 
bizde ve gerekse sanayici arkadaşlarda kesinlikle görül
memektedir. Plan ve Programların incelenmesinden 
anlaşılacağı üzere, 1985 yılında özellikle devlet kesi
minde, dokuma sanayiinde, giyim sanayiinde, deri sa
nayiinde, orman ürünleriyle, kimya ve plastik sanayi 
ürünlerinde ciddî gerilemeler müşahede edilmektedir. 
özel kesimde ise bu gerileme, özellikle gıda sanayii 
ve bunun alt gruplarında görülmektedir. Ülkemiz 
nüfusunun süratle arttığı ve bir tarım ülkesi olduğu 
dikkate alınırsa, bu gerilemenin ciddî ve üzerinde 
durulmaya değer olduğu kolayca ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, verilen teşvik belgelerinde 
de bir düşme müşahede edilmektedir. 1984 yılında top
lam yatırımlar 5 trilyon 241 milyar iken, 1985 yılın
da 5 trilyon 211 milyara düşmektedir. Bu, yüzde 6 ci-
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varında bir gerilemeyi ifade eder. 1984 yılında 1 tril
yon civarında teşvik belgesi verilmiş iken, bunun 1985 
yılında 900 milyar lira civarında kalacağı tahmin edil
mektedir. 

Görüldüğü üzere, böyle bir gerileme, istihdam 
politikası açısından da sakıncalar yaratmaktadır. Hü
kümet işsizlikle mücadeleyi, münhasıran yatırımla
rın gelişmesine ve üretimin artmasına bağlamıştır. 
Yatırım ve üretimde düşme temayülü görüldüğüne gö
re, hükümetin işsizlik mücadelesi, başarısızlığını de
vam ettirecektir; bunu ciddî bir sorun olarak görü
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesileyle bir durumu 
muhterem Meclise arz etmek istiyorum. Sayın Başba
kan çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda, Türkiye' 
deki anarşik hareketlerin esas nedenini ekonomik şart
lara bağlamıştır. Buradan yaptığı çeşitli konuşmalar
da bunu dile getirmiş, keza verdiği çeşitli demeçlerde 
bunu beyan etmişlerdir. 

Ancak, bu beyanlarına rağmen tatbikattaki duru
mun ve izlenen politikanın, bu beyana uygun olduğu 
görüşünü taşımıyoruz. 

Şu anda Türkiye'de Doğu ve özellikle Güneydoğu 
bölgesinde, anarşik hareketlerin devam ettiği bir or
tam vardır"ve maalesef, bu anarşik hareketler halen 
devam etmektedir. 

Şimdi, programa bakıyoruz; Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının tutumuna dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu 
bölgede - özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde -
anarşik hareketlerin nedeni olarak görülen işsizliğe 
en ufak bir çare araştırılmamakta ve burada herhangi 
bir yatırım yapmak için en ufak bir çabanın saırfe-
dildiği görülmemektedir. (SHP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

Üzüntüyle söylemek istiyorum ki, seçildiğim şeh
rim olan Siirt'te, anarşik hareketler halen devam et
mektedir ve bunu üzüntüyle müşahede etmekteyiz. İs
teriz ki, yapılan böyle bir programda - mademki 
ekonomik nedenler anarşinin nedenidir, mademki 
ekonomik unsurlar anarşiyi meydana getiren durum
lardır - böyle bir şehirde, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının özel bir sanayi yatırım programı olsun; ama 
maalesef bunu görmüyoruz, görmek de mümkün ol
muyor. 

Değerli milletvekilleri, ihracatın yıldan yıla geliş
tiğini ye ihracat hacmi içinde sanayi mamulleri pa
yının yüzde 60 veya 70'lere ulaştığını, hükümet ifade 
etmektedir. Biraz evvel arza çalıştığım tablo şu hu
susu ortaya koymaktadır: Üretimde, daha açık bir 

ifadeyle, sınaî üretimde bir artış olmadığı halde, sınaî 
mamullerin ihracat içindeki payı, çok önemli ölçüde 
artmaktadır. 

Bu durumda, Türkiye, üretmeden ihraç eden bir 
ülke haline gelmektedir. Bunun tevlit edeceği sakın
calara ve ihracat politikasını istikrarlı ve sağlıklı ol
madığına yüce Meclisin dikkatini çekmek istiyorum. 

Kanaatimize göre, hükümetin mutlaka üretim üni
telerinin tam kapasiteyle çalışmalarını sağlayacak ted
birlere başvurması ve ithalat politikasını da bu isti
kamette düzenlemesi ve yeni yatırımları teşvik etmesi 
gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu görüşümüzü somut 
bir şekilde ifade edebilmek için, dizel motorlarının 
ithalatıyla ilgili ve bu arada, yapılan politikaya iliş
kin, özellikle izlenen ithalat politikası dolayısıyla ta
kip edilen yola değinmek istiyorum. 

Hükümet, ülkemizde bu motoru yapacak birçok 
fabrika olduğu e halde, dizel motorunu ithal cihetine 
gitmiştir; bu yanlış bir politikadır. Eğer, TÜMOSAN 
faaliyete geçirilmiş olsaydı, hem dizel motoru imal et
mek mümkün olurdu ve hem de bir ölçüde dahi olsa, 
işsizliğe çözüm getirilirdi. Büyük meblağlarla kurul
muş olan bu sınaî tesislerin atıl halde bırakılması ve 
öte yandan da ithalata gidilmesi, Türk sanayii için 
bir darbe olarak görülmektedir. Kaldı ki, ithal edilen 
dizel motorlarının, evvela 600 bin, sonra 800 bin 
Türk Lirasına satılacağı ifade edilmiş olduğu halde, 
bu motorlar bugün 1,5 milyon Türk Lirasına pazar-
lanmaktadır. Bu konu da üzerinde durulması gereken 
bir konudur. Esasen, şoför esnafımız, bu kadar bü
yük bir meblağı motora verebilecek bir durumda de
ğildir; kendileri çeşitli açıklamalarında, «Motor de
ğil, bizatihi araba alınmasının yanında olduklarını» 
beyan etmişlerdir. Sayın hükümet, nedense dizel mo
torlarının ithali konusunda ısrar etmekte ve özellikle 
bunun dış ülkelerden gelmesi üzerinde çalışmalar 
yapmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu arada bir ölçüde ve za
manın elverdiği miktarda Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı ve bu bakanlığa bağlı kuruluşlar üzerinde dur
mak istiyorum. 

Her şeyden evvel bir hususu belirtmek istiyorum; 
iktisadî devlet teşekküllerinin gelişi güzel bir şekilde 
bakanlıklara bağlanmış olması, özellikle bunların 
önemli bir kısmının, icraî bir fonksiyonu olmayan Baş
bakanlığa bağlanması, isabetsiz bir politikadır. Bu 
kuruluşların denetim ve gözetiminin, yetkili birim
lerden mahrum bulunan Başbakanlık veya ona ni-
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yabeten devlet bakanlıkları marifetiyle yapılması, gö
zetim ve denetim fonksiyonunun yetersiz kalışının 
ifadesidir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Devlet Sanayi 
ve işçi Yatırım Bankası, halen, yıllardan beri işle
mekte olan yaraya bir çare bulamamıştır. DESIYAB' 
in kredi verdiği 130 civarında kuruluş vardır; bu ku
ruluşların durumu nedir? özellikle işçi şirketlerinin 
önemli bir kısmı muattal haldedir. Hükümetin bu ko
nudaki çabaları yetersiz kalmıştır. Hükümet DESt-
YAB'a bu sorunların üstesinden gelecek yeterli fon 
tahsis etmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, işçi şirketlerinin yatırım
ları ölü yatırım halindedir. Bu konuya hükümetin da
ha enerjik bir biçimde eğilmesi ve tasarruflarını ve 
ümitlerini bu şirketlere bağlamış bulunan vatandaşla
rımıza yardımcı olması zarureti vardır. Bu arada Halk 
Bankasına sön derece kısa bir şekilde değinmek isti
yorum. 

Halk Bankası, temel fonksiyonunun dışında bir 
faaliyet icra etmektedir. Halk Bankasının esas fonk
siyonu, meslekî kredi vermektir; ticarî krediler ikinci 
plandadır. Buna rağmen, Halk Bankasının açtığı mes
lekî krediler 212 milyar lira, ticarî krediler ise 320 
milyar lira civarındadır. Bu bozukluğu tashih etmek 
gerektiği görüşündeyiz. Keza, Halk Bankası eliyle 
verilen kredilerin faizleri yüksektir; bundan da es
naf ve sanatkârlar haklı olarak yakınmaktadır. Hü
kümetin bu sorun üzerine eğilmesini VÎ kredi faiz
lerini aşağı çekmesini temenni ediyoruz. 

Bu arada, birliklerle ilgili, kısa olarak, bir husu
su belirtmek istiyorum: Birliklere pamuk teslim eden 
köylü son derece müşkül durumdadır; köylü, para
sını alamamakta ve bu durumdan yakınmaktadır. 
Emeğinin karşılığı olan bu parayı alamayan köylü
müzün, böyle olduğu takdirde, kendisinin bu çalış
maları desteklenmeyecek, kösteklenecektir. Bu du
rumda bakanlığın bu paraların bir an evvel ödenmesi 
konusunda çaba göstermesini ve gerekli yerlere emir 
vermesini istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının 1986 Malî Yılı Konsolide Bütçe Tasarısı hak
kında sözlerime son verirken, bir hususu bir kere da
ha vurgulamak istiyorum: Hükümet mutlaka üre
timi artırıcı, yatırımları geliştirici ve yerli sanayii ma
kul ölçüler içerisinde destekleyici tedbirlere başvur
malı ve sınaî mamuller ihracatı ile, bunların üretimi 
arasında bir denge tesis etmelidir. Bu politika iz
lenmediği takdirde, üretimimiz ve yatırımlarımız ge

lişmeyecek ve ihracatımızdaki artış da tesadüfi kal
maya mahkûm olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, yüce Meclisin değerli 
üyelerini partim ve şahsım adına hürmetle selamlıyo
rum; 1986 bütçesinin memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mimaroğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Aşkın Toktaş. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın Toktaş, grubunuzun konuşma süresi 1 saat
tir efendim. 

SHP GRUBU ADINA A. AŞKIN TOKTAŞ 
ı(Izmir) — Sayın Başkan, sayın ıniletvekileri; Tica
ret ve Sanayi Bakanlığının 1986 yılı 'bütçesi üzerin
de Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüş
lerimi açıklayacağım. 

Biz SHP Grubu olarak, Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planının tümü ve 'bilhassa sanayi kesimiyle 
ilgili global rakamların, Türkiye'nin gelişme hızı 
için çok geride kalacağını savunmuştuk. Geçen yıl 
kabul edilen Beş Yıllık ıPlan, imalat, sanayi üretimi
nin ortalama 7,'3 nispetinde artacağını öngörmüştür. 
Gene imalat sanayiinin toplam üretimdeki payının 
yüzde 68,7'den yüzde 71'e yükseltilmesi hedeflen
miştir. Yine, Beş Yıllık Plan, sanayi kesimi üretim 
artışını, özellikle yatırım mallarına ağırlık ve önce
lik vererek planlamış bulunmaktadır; tüketim mal
ları ve ara mallarından çok, yatırım malları üretimi
nin 'büyümesini öngörmüştür; özellikle gıda, doku
ma, giyim ve orman ürünleri sektörlerinde hızlı ge
lişmeler 'hedeflenmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1985 yıllık eko
nomik raporuna bakılırsa, tarım üretimi 1984'ün çok 
gerisinde, yüzde '2,6 oranında gerçekleşecektir. Sa
nayi üretimi 1984'te 9,3 iken, 1985'te 4,7*ye; hiz
metler, 1984'te 5,3 iken 1985'te 2,5'e; gayri safî millî 
hâsıla 1984'te 5,8 iken, 1985'te yalnız yüzde 3,1 ola
rak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Bu tablo, gelişme bizini alt üst edecek ve önü
müzdeki yıllar ihracatımızı da büyük ölçüde gerilete-
cektir. Bu rakamları 1985 ekonomik raporundan al
mış bulunmaktayım. Ne yazık ki, raıkamlar, Devlet 
istatistik Enstitüsü tarafından verilmiş olup, Genel 
Müdürü İse, bakan tarafından görevden alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin dengesiz tutum
ları, en güzel örneğini Ticaret ve Sanayi Bakanlı
ğında vermektedir. Bir bakanlık ki, iç ticareti var; 
şirket kurmak, iflas eden şirketleri kapatmak; sanki 
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noter... Dış ticaret daha büyük bir kuruma, âdeta 
(bakanlıklar üstü (bir statüye sahip Sayın Pakdemirli' 
ye 'bağlanmış; sanayi gelişmesi ise, Devlet Planlama 
Teşkilatı adına birader Özal'a bağlanmış ve 'bakan
lık kuşa çevrilmiştir... (SOP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Soruyoruz: Niçin, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 
ile Köyişlerini Tarım Orman Bakanlığı ile birleştir-
diniz? Savınız, 'birbirleriyle bağlantılı olduklarından, 
koordonesinin kolay olacağından değil miydi? Peki, 
iç ticaret ile dış ticareti neden ayırdınız? Pakdemir-
liyi bakan yapsaydınız da, Ticaret Bakanlığının bün
yesini değiştirip, ekonomik olayları zora sokmasay-
dınız olmaz mıydı? (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, 
Plan ve Bütçe 'Komisyonunda raportörler tarafından 
sunulan raporunda, bakanlığın görev ve yetkileri ş/öy-
le sıralanmıştır : 

1. Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine 
göre ülkenin sanayi politikasını belirlemek. 

Hükümet, politikasını, günün şartlarına göre de
ğil, serbest piyasa ekonomisinin reçetelerine göre uy
gulamaktadır. Az gelişmiş ülkelerde liberalizm, öz
gürlük değil, tutsaklıktır. îşçi ve emekçi, büyük sa
nayi işletmelerinin, üretici, küçük çeşitli tefeci kuru
luşların ve gene bütün ülke halkı da büyük sanayi 
ülkelerinin insafsız dış tekellerinin ekonomik çıkar
larının tutsağı haline gelmiştir. Sanayi politikası, ül
kenin gereklerine ve günün şartlarına göre değil, bazı 
çevrelerin istekleri doğrultusunda yönlendirilmekte
dir; özal Hükümetinden de ancak bu beklenir. 

2. Ülke şartlarına uygun teknolojinin geliştiril
mesi ve dağılımı: Her şeyden önce sanayimizin ana 
girdileri, dışarıdan pahalıdır, örneğin, bizim sanayi
miz, elektriği, bir batı ülkesinden çok pahalıya satın 
almaktadır. Girdi olarak demir, çelik, PETKİM ürün
leri, kâğıt ve diğer sanayi ürünleri, Batıya oranla 
birkaç kat olup, teknolojimiz geridir. Böylesine pa
halı üretim girdileriyle çalışan bir sanayii, dış re
kabete açmak, özal Hükümetinin görüşü olabilir. 

'Maliyet girdisi olarak, faiz, bankacılık ve sigor
ta hizmetleri de Türk sanayii için çok pahalıdır. Yüz
de 50'lifc bir Merkez Bankası reeskont kredisi ile ku
rulan ve aynı oranda bir orta vadeli kredi ile çalışan 
sanayi, elbette yabancı sanayi ürünlerinin yarışma
sına dayanamaz. Çünkü, oralarda en yüksek faiz 
yüzde 20'dir. Bunun gibi, dış ülkelerde ulaşım, taşı
ma ve sigortacılık hizmetlerinizde ülkemize oranla 
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son derece düşük olduğu hesaba katılırsa, sanayimi
zin aynı yerde saydığı gerçeği ortaya çıkacaktır. 

Tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edil
mesine yardımcı olmak: İlk elden harcanan paranın 
niteliği, tüketim ya da tasarruf oluşu, bu paraların 
kullanılış biçimine ve kişilerin teker teker, (iradele
rinden çok, ülkenin banka sistemi ve firma yapıla
rına bağlıdır. Eğer sanayi, tarım ve ticaret yapısı 
kârlı üretim yapan şartlar içinde değilse, kişiler ne 
kadar dişlerini sıksalar, tasarruflar ulusal düzeyde 
artmaz. Banka mevduatı artsa bile, kaynaklar yatı
rıma kanalize olmaz, ödenen faizler (mevduat faiz
leri) ekonomiye yük olur gider. 

Son yıllarda uygulanan yüksek faiz ilk üç ay ve
ya altı ay, piyasada büyük durgunluklar yaratarak, 
bankalarda mevduatı yükseltmiş; bankalarda biriken 
para, yüksek faiz ile satın alınması gerektiğinden, an
cak kâr yüzdesi çok olan işlerde kullanılmıştır. Mev
duat sahipleri, kısa zamanda kendilerine dönen faiz 
gelirlerini de kendi şahsî ihtiyaçlarını karşılamakta 
kullanmışlardır. Mevduat sa'hibi, kolay yönden faiz 
geliri ile hesapsız harcamalar sonucu, enflasyonu da
ha da fazla körüklemiştir. Bu rabatli'k, yatırımları 
büyük ölçüde durdururken, tasarruflar, sanayi yatı
rımlarına aktarılması yerine, enflasyonu artırıcı bir 
faktör haline gelmiştir. Sanayi yatırımları bir yana, 
cumhuriyet tarihinin en fazla iflas eden, tasfiye edi
len işletme ve şirketleri özal Hükümeti idaresinde 
görülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, Merkez Bankasının reeskont 
kaynakları kamu kesimine kaymaya başlamıştır. Hü
kümetin çıkardığı istikraz tahvilleri, Hazine bonoları, 
gelir ortaklığı senetleri kamuya doğru kaymış, iç is
tikrazların büyük bir kısmının kamu kesimine gitme
si sebebiyle, faizlerin düşmesi mümkün olmamıştır. 
Şu halde, kredi faizleri düşmeyen bir piyasada ya
tırım yapılması mümkün olmayacaktır. Ancak, kamu 
yatırımları arasında doğrudan ya da dolaysız olarak 
üretime katkısı çok düşük olan projeler şimdilik er
telenmelidir. örneğin, lüks kamu binaları, tamam
lanması onyıllar alacağı söylenen projeler enflasyo
nun yavaşlayacağı tarihlere ertelenmelidir. Çünkü, 
bütün projelere çok süre harcama yapılması gere
kecek; ama ürünlerin ele geçmesi yıllar sonra 
olacaktır. Bunun yerine, alüminyum sanayii, kâğıt 
sanayii, bakır sanayii, perlit sanayii gibi, ürettiği 
malların maliyeti dünya fiyatlarının üzerinde olan 
'KİT'lerin verimini artırıp, maliyeti düşürerek, yatı
rımlar öncelik almalıdır., Başka bir deyişle, kamu pro-
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je stoku en kısa sürede verimi artırıcı, maliyeti dü
şürücü projelere öncelik vermek üzere, yeniden elden 
geçirilmelidir. 

Her kesimde ve özellikle imalat sanayiinde verimi 
artırıcı yatırımlar desteklenmelidir. Verim artışı pek 
çok yönden önem taşımaktadır. Türk ekonomisinin 
bugünkü verimlilik düzeyinin dışa açık büyümesi, 
gelişmesi, parasal oyunlarla yürütülmektedir. Kısaca
sı, yeni yatırımlarda verimlilik artışını maliyet dü
şüşüne ayırmak; var olan kapasite ve yarı kalmış ya
tırımları üretim sürecine sokmak, var olan üretim 
kapasitesini daha yoğun Ibir biçimde kullanmak yolu 
ile ekonomide kısa sürede etkinlik düzeyi yükseltil
melidir. Olgunlaşma dönemi çok uzun ya da doğru
dan veya dolaylı yollardan üretimi artırıcı etkisi çok 
zayıf yatırımların ertelenmesi ile birlikte bu politika, 
yatırımlarda 'büyük artışlara gerek kalmadan, üre
timi ve verimliliği artırmaya katkı yapacaktır; bu 
nedenle, enflasyonu sınırlandırmada 'önemli rol oy
nayacaktır. 

Ekonomide tasarruf oranı mutlaka artırılmalı, 
yatırım oranı tasarruf oranı farkı küçültülmelidir. 
Tasarruf oranını yükseltmenin başlıca yoluda, reel 
gelirin artmasıdır. 

'Sayın milletvekilleri, bugün İhracat politikalarının 
temel yanlışı, pahalı bir üretimi ucuza satmak poli
tikasında ve bunu giderek daha çok satma zorunlu
luğunda yatmaktadır. 'Dış satım yaparak döviz sağ
layabilmek için, dışsatıma büyük ölçüde kaynak ak
tarmaktayız ve bunu zorunlu olarak da dış dünyaya 
kaptırmaktayız. Bugün her !bir İhracat dövizline yüz
de 50 ile yüzde 65 arasında saklı sübvansiyon ver
mekteyiz. 1980 'öncesi ucuz K)ÎT ürünleri nedeniyle, 
içerideki tüketiciye verilen sübvansiyon, şimdi daha 
büyük ölçüde, pahalı üretilen yerli malı dışarıdaki 
tüketiciye satın aldırabilecek biçimde yabancı tüke
ticinin cebine konulmaktadır. Buna zorunluyuz; çün
kü pahalıya üretmekteyiz. Böylece, içeride yeterli 
kaynağı 'bulmamakta, bu nedenle ekonomide gerekli 
verimlilik ve üretkenlik yatırımlarını yapamamakta-/ 
yız. İhracat sübvansiyonu nedeniyle yaratılan kaynak 
kıtlığı, ayrıca üretimi artırıcı yatırımlara da olanak 
tanımamaktadır; bu da, enflasyonist baskıya neden 
olmaktadır. Çünkü, dışsatım mallan üretim artışın
dan daha hızlı bir biçimde dış satımın kendisini ar
tırmak zorunluluğundayız. Bunun nedeni ise, dış ti
caret hadlerinin sürekli bir hiçimde aleyhimize ge
lişmesidir. Belli bir miktar ithal malı satın alabilmek 
için, her yıl daha fazla ihraç imalı vermek konumun-
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dayız. Çünkü, uluslararası iş 'bölümünün gereklerine 
uygun bir dışsatım sektörü oluşturmuş değiliz. Neyi, 
nasıl, ne zaman, kime satacağımız, bütünüyle rastlantı 
olarak saptanmaktadır. Uluslararası yarışmacılığm 
hiçbir ilkesi dikkate alınmamakta ve gereği yapılma
maktadır. Dış pazarlardaki yarışabilirliğimizi, yalnız
ca emeğin fiyatına ve tarım ürünlerine de, doğanın 
fiyatına giderek artan bir biçimde baskı yaparak, ih
racat sübvansiyonlarıyla yapay destek sağlayarak, 
yüksek döviz kuru uygulayarak ve dışsatımdaki kâr
lılık oranımızı alabildiğine düşürerek korumaya ça
lışmaktayız. 

özel sektör ve liberal ekonomi sloganlarıyla yü
rütülen bir ekonomik program içinde, özel sektöre 
•yatırım yapma olanağının tanınmamış olması çok çe
lişkilidir. En büyük çelişkinin doğmasında, özal Hü
kümetinin kaynakları yanlış yönlendirme politikası 
temel etken olmuştur. Zamansız ve yalnış dozda uy
gulanan sıkı para politikasıyla, işletmeler üretimden 
ve kaynak yaratma imkanından yoksun tutulmuş
lardır. Yüksek faiz politikası tüm yatırım arzusunu 
kırmış ve paranın spekülatif amaçlarla kullanımını 
özendirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, devalüasyon, sıkı para po
litikası ikilisine dayanan istikrar programlarının, hem 
reel ücretleri düşürdüğü, hem de emeğin gayrî safî 
millî hâsıla içindeki payını azalttığı, sadece kurum
sal bir sav değildir, Latin Amerika ülkelerinde yaşa
dığı deneyimlerle somut olarak kanıtlanmıştır. Daha 
önce açıklandığı gibi, Türkiye'nin yaşadığı olaylarda 
aynı sonuçların ortaya çıktığını, ciddî sağlık ve eği
tim sorunlarının gündeme geldiğini gösterir. Hem reel 
geliri belirleyen tarım üreticileri, hem 'beslenme ko
şulları çok kötüleşen halk kitleleri, hem de istihdam 
yaratma açısından olumlu bir gelişme, tarımda ve
rimi ve üretimi artırarak 'teknolojik değişme ve ya
tırımlardır. Yeni bir tarım teknolojisine geçerek, üre
ticilerin sulu tarım teknolojisine göre eğitilmeleri de 
aynı ölçüde önemlidir. Ayrıca, gübre üretiminin ar
tırılması ve ham maddelerin ülke içinde üretiminin 
genişlemesi gerekmektedir. Yoksa, Türkiye, dünya
nın büyük ithalatçıları araşma girecektir. 

Gelir bölüşümünü iyileştirmede çok önemli bir 
adım, işsizliğin azaltılması için büyüme hızının yük
seltilmesidir. Bu konu, artık herkesçe bilinmelidir. 
Var olan kapasitenin daha yüksek oranda kullanıl
ması, vardiye sayısının artması, yeni yatırımlar ve 
emek yoğun,- mal-hizmet ihracatıyla birlikte olumlu 
adımlardır. Böylece, bugün çok yüksek olan marjinal 
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sermaye 'hâsıla oranı düşerken, istihdam da yükse-
lıir. 

(Kuşkusuz, ücretlerde fiyat artışına göre endeks-
leme gündeme getirilmelidir. Faiz haddi, döviz kuru 
•buna göre ayarlanır. Güçlü toplum katmanları kendi 
fiyatını bunun ötesinde ayarlarken, ücretleri, gerçek
leşen değil de, arzulanan fiyat artışına göre endeks-
lemek reel gelirleri geriletmek demektir. 

Gayrî safî millî hâsıla arttıkça, bu artıştan üre
ticilerin pay alabilmeleri için endekslemeye bu da 
eklenmelidir; yoksa bütün reel gelir artışları diğer 
toplum katmanlarınca ele geçirilecektir. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret 'Bakanlı
ğının işlevleri, 'hükümet politikasıyla iç içedir ve 'bun
ların ana gayeleri Türkiye'yi geliştirmek olmalıdır. 
Şöyle ki; bir istikrar politikasının kısa süreli ufkuy
la sınırlı, salt serbest piyasa düzeni içinde düzenli, 
borç ödeme amacıyla (koşullanmış politikalar dene
timinin, ülkenin, ne uzun dönemli büyüme, ne de 
sosyal hedeflerini hesaba katmaması olağandır. 

Kanımca, bugünkü politikalar, akılcı bir {inan
sal planlama, sağlam projelere dayalı yatırım planla
masına ileri teknolojinin uyarlanması, geliştirilmesi ve 
yayılması, ithal ikamesiyle iç üretim artışını ve ihra
catı 'birlikte 'geliştirmeye dönük olmalıdır. 

Genel fiyat düzeyi, göreli fiyatlar, döviz kurları, 
nominal ve reel faiz hadleri, nominal ve reel ücret
lerin çok değişken olduğu bugünkü ortam, dünün 
göreli, istikrarlı dünyasından çok farklıdır. Ekono
minin tüm kesimlerinde etkinlik artışı yoluyla reel 
üretim artışına katkı ve 'bunun toplumun her kat-
manınoa paylaşılması ana hedefi gerçekleştirilmeli, 
'hem büyüme, hem de ihracat artışına kaynaklık et
melidir. 

Teknolojik değişme ve büyüme, telkin refahını 
artırmayı geri plana dtip, salt parasal oyunlarla ih
racatı artırmaya dönük politikalarla, bir noktadan 
sonra ihracatı artmayan, gelişmesi durmuş, halkın 
refah seviyesi düşmüş çağdışı bir Türkiye yaratmak 
isteyenlerin iktidarı uzun sürmeyecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toştaş. 
Sosyaİdemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikinci 

konuşmacı Sayın İsmet Turhangil. 
'Buyurun Sayın Turhangil. {SHP sıralarından al

kışlar) 
SHP GRUBU ADINA İSMET TURHANGİL 

i(Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa

nayi ve Ticaret 'Bakanlığı konsolide bütçesi üzerinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini 
ifade etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum; 
konuşmamı üç noktadan yapacağım. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bininci noktası, 
8 Ocak 1985 tarihli Kanunla yürürlüğe giren Sana
yi ve Ticaret Bakanlığının görev ve yetkilerini ince
lediğimizde, bu (bakanlık, günün şartlarına ve tek
nolojik gereklerine göre ülkenin sanayi politikasının 
belirlenmesine, sanayiin geliştirilmesine ve yönlendi
rilmesine ait tedbirlerin hazırlanmasına yardımcı ol
mak üzere; yani ülkemizde sanayileşme stratejisinin, 
kalkınma politikasının geneli içindeki sanayi strate
jisini ve yatırımların dağılımındaki organizasyonunu 
sağlamak konusunda tam yetkili bir müessese olarak 
karşımıza çıkmakta ise de, aslında Sanayi ve Tica
ret 'Bakanlığının bu iki işlevi sanıldığından da fazla 
kısıtlanmıştır. 

'Bugün, Türk ticaret ve sanayiine katacağı bir şey 
kalmamış olan bu bakanlık, bir kavram kargaşalığı
na veya adı var sanı yok bir bakanlık haline getiril
miştir. Çünkü, bir yanda Türk ticaretine yön vere
cek ve ilkeleri koyacak kararlar Hazine ve Dış Ti
caret 'Müsteşarlığınca, Türk sanayiine yön verecek 
kararlar ise, 'Başbakanlık IDevlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı bünyesindeki Teşvik Uygulama Dairesi 
Başkanlığınca verilmektedir ve hatta hu bakanlığın 
elinde olması gereken ve Türk ekonomisinin ağır 
topları olan büyük sanayi kuruluşlarının da 'başka 
başka bakanlıklar elinde olması nedeniyle, bakanlık, 
işlevini kaybetmiş, bir çeşit aldatmacaya dönüşmüş
tür. 

Sayın milletvekilleri, gelelim ikinci noktaya: Ge
çen sene kabul edilen 'Beşinci Beş Yıllık Plan, ima
lat sanayii üretimini yüzde 7,3 artırmayı öngörmüş, 
yine imalat sanayiinin toplam üretimdeki payının 
ise yüzde 68,7'den yüzde 71'e yükselmesini hedefle
miştir. İhracatın payının yüzde 11 artarak, yüzde 
8'2,8'i bulması, planın hedefidir. 

Yine, gozleyebildiğimiz kadarıyla, dokuma, giyim 
ve orman ürünleri sektöründe hızlı bir gelişme he
deflenmiş olmasına rağmen, 1985 yılında tarım üre
timi, 1984 yılı üretiminin çok gerisinde, yüzde 2,6 nis
petinde gerçekleşecektir. 

1984 yılında sanayi üretiminde gayri safî millî 
hâsıla yüzde 9,3 olmuş iken, 1985 yılında yüzde 4,7 
ölçüsünde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Hiz
metler sektöründe ise, yüzde 5,3'ten, yüzde 2,5'a 
doğru bir gerileme bulunmaktadır. Gayri safî millî 
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hâsılada 198'4'te yüzde 5,9 artış sağlanabildiği halde, 
1985*te hu artışın yüzde 3,1'e ineceği tahmin edil
mektedir. İmalat sanayiinde, T984'te yüzde 10,3 ar
tış olması ve bunun 1985'te yüzde 4,3'e düşmesi dik
kate şayandır. Gelecek senelerde de, plan hedefleri
nin tahakkuk etmeyeceğini, (bugünkü ekonomik gös
terge ile ihracatın gerilemesini gözleyeceğiz. 

İhracatın, ziraat kesiminden çok, sanayi kesimi
ne dayandırılmış olması ve sanayi kesimindeki bu 
atalet de ihracatımızı büyük ölçüde frenleyecektir. 
1986'da imalat sanayiinde görülen artışı tutturmak 
ve 1984 hedefini bulmak mümkün değildir. 

Bu şartlar altında, Beşinci Beş Yıllık Planı revi-
ze etmek mecburiyetinde kalacaksınız. Kısacası, 1986 
yılında imalat sanayiindeki artışı veya sabit serma
ye yatırımlarındaki artışı sağlayacak yatırımların 
finansmanının hangi kaynaklardan sağlanacağı ıme-
raik konusudur. 

1984 yılı toplam yatırımları 5 trilyon 24)1 milyar 
olmasına karşılık, 1985 yılı yatırımlarının 5 trilyon 
2)11 milyar olmasından kaynaklanan hu düşüş, istih
damı da geriletmiştir. Bugün 50 hin kişilik istihda
mın, 45 hine düştüğünü görmekteyiz. 

Sayın miHetvökilleri, yine, 1985 ekonomik rapo
runa baktığımiKda, 1986 yılında 6,8 trilyonluk yatı
rım yapılacağı öngörülmektedir. 1986 hedeflenen kal
kınma hızına ulaşmak için, 6,8 trilyonluk yatırımın 
4 trilyonluk kısmının kamu kesiminden yapılacağı 
İfade edilmektedir. Bu da tüm yatırımların yüzde 
60'ını ifade eder iki, özal Hükümeti, bugüne kadar 
kalkınmanın ve sanayi yatıranlarının sürekli özel ke
sim tarafından üstlenileceğini ve ekonomiden devlet 
elinin çektirileceğini baştan heri ifade etmişse de, 
toplam yatırımlar rakamları incelendiğinde, Ikamu ve 
özel kesim yatırım oranlarının hiç değişmediği ve 
değişmeyeceği gözlenmektedir. Toplam yatırımların 
1983 yılında yüzde 61'i kamu, yüzde 39'u özel; 1984 
te yüzde '60 kamu, yüzde 40 özel; 1986 yılında da 
oranlar değişmemekte, aynı kalmaktadır. Demek ki, 
kamu sektörüne ekonomiden elini çektiremezsiniz ve 
huna ıda imkânınız yoktur. 

Bayın milletvekilleri, ekonomik tabloya bakıldı
ğında, ihracat alarm vermekte, bütçe açığı büyü-
tmek'te, emisyon hacmi genişlemekte ve ne fiyatlar, 
ne de faizler serbest oluşmaktadır. Faizlerden başka, 
fiyatlar hile KİT'ler eliyle hükümet tarafından tayin 
edilmekte; siz de uygulanan hu ekonomik modele 
«Serbest piyasa ekonomisi» diyorsunuz... KİT'lerin 
ürünlerine zam yapması sonucu, sadece Tekel, 1984 

yılında 22,7 milyar lira, TEK. ise 110 milyar lira kâr 
ederken, hu zamlar sonucunda «ilki yıl önce zarar eden 
KİT'ler, bugün 1 trilyon lira civarında kâra geçiril
mişlerdir. Yine, Devlet İstatistik Enstitüsünün veri
lerine göre, Kasım 1985 ayı itibariyle KİT'lerde yüz
de 55, özel sektörde yüzde 40,4 arasında fiyatların 
arttığı kabul edilmesine rağmen, hükümetçe, bütçe 
ve ekonomik programa 1986 yılı için yüzde 25 he
definin konması, ücretlerin, maaş artışlarının ve ta
ban fiyatlarının buna göre belirlenmesinin ifadesi çok 
calibi dikkattir. 

Sayın milletvekilleri, hakanlık 1985 bütçesinin 26 
milyar olduğu, cari harcamalarının ise 4 milyar lira 
bulunduğu malumunuzdur. Ancak, bunun, 1985'in on 
ayı içerisinde 1 milyar lirası harcandığına göre, ta
sarruf edilen 3 milyar lira dikkate alınarak, tasarruf 
etme imkânı bulunduğuna göre, 1986 •bütçesine ko
nan 4 milyar lira ödeneğin irdelenmesi gerekir. 

Yine, 1984 yılı kesinhesaibına hak tığımızda, genel 
ödenek toplamının 24,5 milyar lira olduğu, harca
maların ise 4 milyar lirada kaldığı görülmektedir. 3,5 
milyar liralık ödeneğin iptal edilmesi, hele hunun 
803 milyonunun cari ödenekler, 1,8 milyarının ise 
yatırım harcamaları olması ve hu harcamaların kü
çük sanayi siteleriyle, reorganize sanayi bölgelerinin 
kuruluşunda harcanacağından, hu ödeneğin iptal edil
mesi son derece üzücüdür. Çünkü, Türkiye'nin sa
nayileşme sürecinde küçük sanayi sitelerinin ve re
organize sanayi bölgelerinin önemli yeri vardır. 

Sayın milletvekilleri, ülkenin tasarruf hacmi bel
lidir. Tasarruf kaynakları, çıkarılan istikraz tahvil
leri, Hazine bonoları ve gelir ortaklığı senetleriyle 
kamuya kaymıştır. Tasarrufların iç istikraza gitmesi, 
yeni kamu kesimine gitmesinden özle kesimin yatı
rım yapma imkânı daraltılmış olmasından, teşvik bel
gelerinin azalmasına sebep olunduğu gibi, uygulanan 
yüksek faiz haddi, yüksek döviz kurları özel kesi
min yatırım maliyetlerini yükselttiğinden, yatırım ola
naklarını çok sınırlamıştır. Tasarrufların sanayi ya-
tırımlanna kanalize edilmesine yardımcı olmak, ba
kanlığın 'bir görevidir. Bugün uygulanan banka kre
di mevzuatıyla, kredilendirme politikasıyla, yüksek 
faiz hadleriyle tasarrufları sanayi yatırımlarına kana
lize etmek, fevkalade zordur. Sonuçta, eskiden tüc
car, sanayici olmaya çalışırken, bugün sanayici, tüc
car olmak isteğini duymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün TürkiyeMe altyapı, 
arz ve talep kanununun serbest rekabet hareketine 
imkân verecek vasatta olmadığından, arzuladığınız 
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neticeye gelmeniz mümkün değildir. Bugün Türkiye' 
de, 'hem kamu sektöründe, hem de özel sektörde te
kel fiyatları vardır; hükümetiniz 'buna bilinmeyen 
sebeplerden seyirci kalmaktadır. Bugün iktisadî dev
let teşekkülleri kârlılık ve verimlilikten ziyade, fiyat
lara zam yapmak suretiyle kâr etmektedirler. Orta
ya çıkan fiyat, serbest piyasanın ısonuçlarında çıkan 
bir fiyat değildir. Fiyatlar, vatandaşa zorla empoze 
edilmekte, kamu kesiminde uygulanan bu fiyatlar, 
enflasyonu da, maliyet enflasyonunu da yaratmakta
dır. 'Üretim yapan büyük firmalardan herhangi biri 
fiyatı yükselttiği anda, diğerleri de, maliyet giderle
rine 'bakmaksızın, fiyatları yükseltmektedirler. Bunu, 
lastik sanayiinde olduğu gibi, yan sanayiinde ve be
yaz eşya üreten sanayide de görmekteyiz. 

Türkiye'de, Batı ve AET ülkelerinde olduğu gi
bi, tüketiciyi koruyacak birtakım mevzuat vardır. 
Her ine kadar, Anayasanın 172 noi maddesi, «Dev
let, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır» 
demesine rağmen, hükümetiniz, tüketiciyi koruma-
maktadır. Gerek kamu sektörü, gerek özel sektörün 
empoze ettiği fiyatlar ve yaptığı zamlar, sayın genel 
başkanımızın söylediği gibi, oryantal ekonomik des
potizmi yaratmaktadır. 

Bugün, AET ne yapmıştır? AET, Tüketici örgüt
leri Uluslararası Federasyonunu kurmuş, tüketici le
hine birtakım kararlar almıştır ve tekel olgusuna 
ve fiyatlarına karşı bir seri tedbirler uygulamakta
dır. 

Mevcut olup da, bugünkü şartlara uygun olma
yan mevzuatı değiştirmeli, daha cezri tedbirler sü
ratle alınmalıdır. Tedbirler, tüketicinin sağlığı, gü
venliği açısı ile birlikte, fiyatlar ve ekonomik neti
celeri bakımından da ele alınmalıdır. Televizyon ve 
basın reklamlarında, tüketiciyi yanıltacak olanları iz
lenmeli ve böyle reklamları önleyecek tedbirler alın
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, bugün, bakanlık teknolojik 
çalışmaları yok denecek kadar azdır. Dünya, büyük 
teknolojiyi düzeltmek meselesini ele almış, elektro-
riik, bilgisayar çağına girmiştir. Buna paralel ola
rak biz de, yeni teknolojileri üretmek, araştırmak 
ve bulmak konusunda bir seri tedbirleri almamız 
zamanının geldiğini kabul etmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, TÜMOSAN, TAKSAN, 
AKMOSAN, TESTAS gibi kuruluşlar Türkiye'de 
ağır sanayide öncülük edecek kuruluşlar olarak dü
şünülmüş ve kurulmuşlardır. Bu kuruluşların, kuru
luş aşamalarında fizibilite hatalarının yapıldığım ka

bul edebiliriz; ama lisans aşamalarında yapılan ha
taları kabul etmek mümkün değildir. Bu kuruluşla
rın yıllarca atıl bırakılmalarını ve devlet bütçelerin
den en ufak yardım görmemelerini kabul etmek müm
kün değildir. Bu kuruluşların istikballeri merak ko
nusudur. Memleketimize pahalıya mal olmuş, hatta 
politik yönlendirmelere muhatap olmuş bu kuruluş
ların, Türkiye'nin sanayileşmesinde motor görevi 
yapabilecek kuruluşlar olduğu umudu içerisindeyiz. 
Bundan sonra nasıl bir düzenlemeye ve nasıl bir iyi
leştirmeye tabi olacakları da merak konumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, parti grubu olarak, benzin 
motorlarının dizel motorla _ değiştirilmesine karşı de
ğiliz; fakat ithal malı dizel motorun, 600 - 800 bin 
Türk Lirası arasında satılacağı, bakanlıkça daha ön
ce ifade edilmesine rağmen, bugün dizel motorları
nın 1,5 milyon liradan satılması, bakanlığın bu ko
nuda hiçbir müdahalesinin olmaması, bizleri, «İkti
dar olunurken verilmiş sözlerin sonucu mudur?» 
kuşkusuna düşürmektedir. Dizel mdtor ithali yerine, 
yerli motor üretimi tercih edilebilir, üretimi de mo
tor üretebilen TÜMOSAN veya BMC'ye verilebi

lirdi. Nitekim, bugün BMC'nin ürettiği motorlar, it
hal motorlarıyla kalite ve fiyat açısından rekabet 
edöbilir güce erişmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Halk Bankasının kredi hac
mi 220 milyar civarındadır. Bu kredi hacmi, sosyo
ekonomik bünyemizde hizmet, üretim ve istikrar un
suru olarak tanıdığımız ve sıkıştığımız zaman, demok
rasinin önemli unsurlarından olduğunu ifade ettiği
miz, alın teri, göz nuru ve nasırlı elleriyle hizmet ve 
mal üreterek ekonomimize değerler katmaya çalışan 
ve hatta sizi iktidar yapan; fakat hiçbir zaman hiz
met etmeyi düşünmediğiniz esnaf ve sanatkârların 
finansman ihtiyaçları karşılanamaz mıydı? Bu gaye 
ile kurulan Halk Bankası, 1985 yılında 322 milyar 
lira ticarî kredi dağıtırken, esnaf ve sanatkârlara, 
meslekî kredilerden, yatırım kredisi olarak 47 milyar 
lira, işletme kredisi olarak da 31 milyar lira verme
si, iddiamızın doğruluğunu göstermektedir. Halbuki, 
ticarî kredilerden çok, meslekî kredilere önem veril
mesi mümkün idi İstihdam açısından da bu kredile
re imkân verecek politika izlenmesine bugün ihtiyaç 
vardır. 

Esnaf ve sanatkârlara verilen krediler yeterli 
değildir. Mesela, 1976 yılında Halk Bankasınca ve
rilen 300 bin Türk Liralık otorize kredisinin 280 bin 
Türk Lirasıyla 1 metrelik tos torna tezgâhı alınabi
lirken, bugün, her ne kadar otorize kredisi 1,5 mil-

- l i -
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yon Türk Lirasına çıkarılmışsa da, aynı tezgâhın fi
yatının bugün 5 milyon Türk Lirasına çıkmış olma
sından dolayı, esnaf ve sanatkâr bunu alamamakta
dır. SHP iktidara geldiğinde, bu çarpık kredi düze
ni değişecektir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Halk Bankası için ikinci söylenecek şey, personel 
politikasıdır. Uygulanan personel ücret politikasıyla, 
memurlar maddî zorluklar içerisindedir. Aldıkları 
ücret ve sosyal haklar, diğer bankalara nazaran az
dır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde 1 200 adet es
naf ve sanatkârın varlığından bahsedilir. Esnaf ve 
sanatkâr kardeşlerimizden bahsedildiğinde de, özal 
Hükümeti, partisi programında olsun, seçim bildirge
lerinde ve hükümetlerinin programında olsun, hiç 
kimseye söz bırakmadan bunlara sahip çıkmaya ça
lışır iseler de, bugüne kadar aldıkları kararlarda, es
naf ve sanatkârların hayat düzeylerini yükseltecek 
hiçbir önlem alınmamıştır. Bu kesimin daha çok fa
kirleşmesine ve yoksullaşmasına neden olunmuş, es
naf ve sanatkâr ile tacir ve sanayicinin ayırımı konu
sunda, sayın bakan, geçen sene bu kürsüden söz ver
miş, yine aynı sayın bakan, bakanlığın 1986 yılı 
bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonun
da, hazırlanan kararnamenin, bu teşekkülün federas
yon toaş'kanı Sayın Tiyanşan'ın istekleri doğrultusun
da, vergi paketinin görüşülmesinden sonra çıkarıla
cağını ifade etmişlerdir. Vergi paketi artık kanun
laştığına ve üzerinden de 15 gün geçtiğine göre, 
acaba, başka birinin müdahalesi mi olmuştur da 
bu kararname hâlâ çıkmamıştır? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL . (Ankara) — Cumburbaşkanlığında-
dır efendim. 

İSMET TURHANGÎL (Devamla) — Devlet Sa
nayi ve İşçi Yatırım Bankasının kredi verdiği veya 
iştirak ettiği şirket sayısının 138 olduğu ifade edil
mektedir. Her ne kadar bu şirketlerden bazılarının 
rantaibl çalışmalara girdiği biliniyor ise de, büyük 
bir kısmı muattaldır. Bunlara, ilk 'hareketi sağlaya
cak gücü vermek mecburiyetindeyiz. Bu sene, kredi 
plasmanları 23 milyardan 27 milyara, iştirak plas
manları 18 milyardan 21 milyara çıkmış ise de, bu 
kâfi değildir. Bunun için ne yapmak lazımdır? 

1. DESİYAB'a fon verilmelidir, 
2. Ucuz faizli Alman kredisi, DESİYAB'a ka-

nalize edilmelidir 

Sayın milletvekilleri, yabancı bankalara gelince; 
Yabancı bankalar, 1984 yılında sermayeleri kadar 
kâr etmişlerdir. Şimdi size soruyorum: Bu banka
ların yabancı sermaye çekmesinde ne gibi faydaları 
olmuştur? Bu bankalar, ihracatçının akreditif mua
melelerini veya ihracatçının ihracat işlemlerini kre-
dilendirme sonucunda bu kadar yüksek kâr etmişler 
ve Türkiye'yi sömürmüşlerdir. Çünkü, ithalatçı ve 
ihracatçılarımız, bu muameleleri yerli bankalarımız
da yürütebilirlerdi. Bu bankaların yabancı kredinin 
sağlanmasında hiç faydaları olmamış ve olamayacağı 
kanısını da taşımaktayız. Bu bankalar, Türk ban
kalarının daha rantaibl çalışmalarına vasat hazırla
madığı gibi, maliyetlerini düşürücü yenileşmeya de 
sağlatmamışlardır. 

Kredi plasmanlarının talep edilir bulunması, ma
liyet + faiz ölçüsünden kaynaklanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın üçüncü nok
tasına gelince: özal Hükümetinin Türkiye'de rasyo
nel bir piyasa işlemi içinde istikrara, sosyal adalete, 
iç ve dış dengeye ve hızlı kalkınmaya dayalı bir 
ekonomik modeli gerçekleştirecek ve uygulayacak: 
deneyim ve niyete sahip olmadıkları bugün bütün 
çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. 

özel kesimin finansman açısından bunalımı ol
duğu gibi, kamu kesiminin de finansman açısından 
ciddî bir bunalım içinde olduğu bir vakıadır. Bu 
şartlar altında Türk ekonomisinde bir düzelme ola
cağını beklemek, bir hayaldir. Geç de olsa moneter 
(monetaire) politikalarından daha etkili bir silah olan 
fiskal politika artık kabul edilmelidir. Moneter (mane-
taire) politika uygulamasından vazgeçilmelidir. Ver
gisi ödenmeyen bir kazancın büyük bir bölümü tüke
time gideceği kadar normal bir şey yoktur. Konan ye
ni vergiler ile bu hastalık tedavi edilemeyecektir. Bu 
vergiler, kanser hastalığını aspirine tedavi etme nite
liğindedir. Enflasyon düşürülmek isteniyor ise, üre
timi artıracak tedbirler alınmadığı sürece yeni yatı
rımlar yapmak mümkün değildir, batta teşebbüs et
mek dahi çılgınlıktır. 

Sayın milletvekilleri, buradan haykırıyoruz: Fa
kir, ülkeler listesinin orta yerinde bulunan Türkiye, 
bu ekonomik modeli uygulamakta ısrar eder ve üre
timi artırma tedbirleri almaz ise, listedeki yeri son
lara düşecektir. Artık, uygulanan bu arabesk piyasa 
ekonomisine son verilmelidir. Bugün, üretim artma
dığı için enflasyon kontrol altına alınamamaktadır. 
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Bu hükümetin uyguladığı politikadaki bir sorun 
da, insan faktörüdür Bugüne kadar uygulanan büt
çeler ve programlar göstermektedir ki, yüksek gelir
liler aslan payını almaktadırlar; işçi, memur, esnaf, 
sanatkâr, köylü, çiftçi ve hatta küçük sanayici ke
simlerinin orta reel gelirinden hisse alamadığı bir 
gerçektir. Böylece, bu gelirin bir kısmı dış dünyaya 
aktarılmakta, diğer kısmı ise, aracı olan gruplarda 
kalmaktadır. Hele, aracı grupların vergi vermeyen 
kesim olduğunu kabul eder isek, meselenin ne kadar * 
ciddî olduğu meydana çıkacaktır. Eğer reel gelir 
artışı olmaz ise, insan sermayesi mahvolur ve yeni 
yatırımlar da gerçekleşemez. Son dönemlerde insan 
sermayesinin nitelik olarak bozulduğunu da kabul 
etmek zorundayız. Bugün işçi ve memura emeğinin 
karşılığı olan hakça dağıtım yapılamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, dış borçların yapısında bu
gün bir değişiklik olmuş, 1984,ten itibaren kısa va
deli borçlar ağırlık kazanmaya başlamıştır. Kısa va
deli borçlar, her ülkenin başını derde soktuğu gibi, 
Türkiye'nin de başını derde sokacaktır. 

Diğer bir konu da malî disiplinsizliktir. Bugün 
Sayın özal Hükümeti, devleti, malî disipline ve bü
tünlük içine sokamamıştır. 1986'da hükümet, Merkez 
Bankasının imkânlarını sonuna kadar kullanmaya 
hazırlanmaktadır. Bunun sonucunda, memleket da
ha çok fa'kirleşecek ve üretimi artıramayan bir ülke 
haline gelecektir. 

1986 bütçesi incelendiğinde, özal, tüm yetkileri 
elinin altında tutmak gayesiyle, devlet bütçesini müs
teşarlığa devretmiş, Maliye tanınmaz bir şekilde bö
lünmüş ve hatta paramparça edilmiştir. Türkiye'nin 
bugünkü durumunu dünden görebilmek için bilim 
adamı olmaya da hacet yoktur; çünkü, «Perşembe
nin gelişi çarşambadan belli olur» anlayışı içinde ve 
daha önceki ifadelerimizde de vurguladığımız gibi, 
bugün Türkiye'nin malî sisteminin Güney Amerika 
devletlerinden farkı yoktur. Vatandaş, ancak kısa 
bir dönem uygulanıp, şok tedavisi olması gereken 
24 Ocak istikrar tedbirlerinin altında inim inim in
lemekte ve yüzde 50 civarındaki enflasyon, Türk eko
nomisi ve halkını patlatacak noktaya getirmiştir. 
Bir gerçek var ise, o da şudur ki, bir ülkede istik
rar politikası on yıl uygulanırsa, o ülke, bugünkü 
Türkiye gibi, zamlar ve pahalılıklar ülkesi haline 
gelir. Her ne kadar temenni etmiyorsak da, korku 
ve kuşkumuz, sosyal bir patlamanın olmasıdır. 
Türkiye'yi bu hale getirmeye kimsenin hakkı yoktur. 

— 18 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal ne demişti, 
«Çiftçi altın yılını yaşayacak» dedi; sonuçta köylü, 
birkaç ürün dışında, perişan hale geldi. «Enflasyonu 
düşüreceğim» dedi; Başbakan olduğunda enflasyon 
yüzde 29 iken, bugün yüzde 47,7 oldu, «Türk Lirası 
hızlı değer kaybetmeyecek» dedi; Türk Lirası, Ame
rikan Doları karşısında yüzde 106, Doyçe Mark 
karşısında yüzde 125, Cumhuriyet altını karşısında 
yüzde 45 değer kaybetti, işte budur • Sayın özal. 
Ev kiralarının ise, 1986 için yüzde 100 arttığını gör
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bu şartlar altında, yeterli 
olmayan bu bütçeye olumlu bakmıyoruz. Bu düşün
celerle, yüce Meclise şahsım ve grubum adına say
gılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
Anavatan Partisi Grubu adına 3 arkadaş söz al

mıştır; Sırasıyla söz veriyorum. 

Sayın Hazım Kutay, buyurun. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Kutay, biliyorsunuz grup adına süre 1 saat
tir, 3 arkadaş söz almışsınız; ona göre zamanınızı 
kullanın. 

ANAP Grubu ADINA HAZIM KUTAY 
(Ankara) — Sayın Başkan, süremizi 20'şer dakika 
taksim edeceğim. Zahmet olmazsa, 20 nci dakika
nın sonunda beni ikaz ederseniz memnun olurum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Buyurun. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Anavatan iktidarının ikinci yı
lını idrak ettik. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
ve onun ilk uygulama yılı olan 1985 bütçesinin de 
son günlerindeyiz. Bildiğiniz gibi, Anavatan iktidarı
nın sanayi ve ticaret meselesinin tatbike konduğu 
ilk yıl 1985 bütçesidir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1984 - 1985 yılla
rında başarısını ölçmenin türlü metotları vardır; bu 
metotlardan bir tanesi ye en mühimi, ihracat sefer
berliğinde sanayi sektörünün yeri ve elde ettiği neti
cedir. 1984 yılında ihracatımızın yüzde 75'ini sanayi 
mamulleri oluşturmuş ve buna öğünerek, iftiharla 
ilan ettiğimiz zaman, bu bir yılın neticelerinin sağlık
lı bir sonuç vermeyeceğini, 1985 ve müteakip yılla
rın neticelerinin alınmasının beklenmesi iddia edil
mişti. 

Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde, erişilmesi bir zamanlar ha
yal dahi edilmeyen 8 milyar dolarlık bir ihracatı, 
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1985 yılında gerçekleştireceğiz ve iftiharla görüyo
ruz ki, 8 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 80'i 
sanayi mamulleridir. 

Sayın .-milletvekilleri, bu gerçeği noktaladıktan 
sonra, size müsaade ederseniz şöyle hitap edebilir 
miyim; 17 nci dönem Türkiye Büyük. Millet Mec
lisinin sayın üyeleri; sizin zamanınızda, Anavatan 
iktidarı Başbakan Turgut özal döneminde, Türkiye 
Cumhuriyeti, bir sanayi ülkesi olduğunu kanıtlamış
tır; kutlu olsun. 

Söz buraya gelmişken, Türkiye'de senelerce mü
nakaşa edilen bir hususa açıklık getirmekte fayda 
mülahaza ediyoruz. Münakaşa edilen bu hususa da 
açıklık getirmek, Anavatan Partisi iktidarına nasip 
olmuştur. 

Türkiye bir ziraat ülkesi midir, yoksa sanayi ül
kesi midir? Diğer bir deyişle, Türkiye ziraat ülkesi 
mi olmalıdır, yoksa sanayi ülkesi mi olmalıdır? 
Teorik olarak, Mukayeseli Maliyet Teorisi buna bir 
çözüm getirmekle beraber, siyasî tercihler, bazan 
ziraat sektörü lehine, bazan sanayi sektörü lehine 
ağırlık koyarak, memleket ekonomisine zararlı ol
muşlardır. Görülen odur ki, özal iktidarının yap
tığı gibi, tercihler benimsemesi yerine, sektörler 
kendi bünyesi içinde geliştirilecek ve neticede, doğ
rusu ne ise, o yapılacaktır. 

Sayılı milletvekilleri, gerçek olan şudur ki, tarı
ma dayalı olmayan bir sanayileşmenin örneği dünyada 
görülmemiştir. Tarıma dayak bir sanayi olmayınca, sa
nayileşmeden bahsedilemez; doğru olan da budur. 
thracat' kalemlerimiz içinde, tarıma dayalı sanayi 
mamullerinin ağırlık kazandığı - bir incelemeye 
tabi tuttuğumuz zaman - açık ve seçik görülecektir. 

Sanayi sektörü, ekonomik yönüyle gayri safî yurt 
içi hasılaya en büyük gelir payı aktaran, en çok kat
ma değer sağlayan, atıl kalmış tasarrufu ve serma
yeyi harekete geçiren, geniş istihdam imkânları mey
dana getiren önemli bir sosyal refah vasıtasıdır. Bu 
itibarla, sanayi sektörü, gelişmekte olan memleket
lerde, hızlı kalkınmanın en önemli unsurlarından biri
sidir. Nitekim, Ulu önder Atatürk'ün, «vatanda en
düstrinin gelişmesini sağlamayı, medenî bir millet 
olmanın temel taşı sayıyorum. İktisaden geri kalmış 
bir millet, diğer milletlerin boyunduruğu altına 
girmeye mecburdur» şeklindeki veciz sözleri, konu
nun pnemini ve bu hususta üzerimize düşeni en iyi 
ve en kısa zamanda yerine getirmemiz gerektiğini 
önem|e ortaya koymaktadır. 

Anavatan Partisi iktidarı, hükümet programında 
ortaya konan esaslar çerçevesinde hızlı sanayileşme 
yolunda gerekli tedbirler alarak sanayileşmiş bir ül
ke haline gelmek için azami gayretin içinde bulun
muş ve sınaî yatırımlarda yerli ve yabancı kaynak
lardan azami şekilde faydalanılması, memleketimizin 
ihtiyacı olan sanayi işletmeleriyle <birlikte ihracata 
dönük tesislere öncelik verilmesi hedef alınarak bu
günkü neticeye ulaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu neticeye nasıl gelinmiş
tir? 14.4.1964 tarih ve 11682 sayılı Montaj Sanayii 
Talimatının yürürlükten kaldırılmasıyla, bu talimatın 
yerine uygulamaya konulan İmalat Sanayi Yönetme
liği gereği, sanayi kesimi önemli ölçüde yönlendiri
lerek, teşvik edilmiştir. 

Bu cümleden olarak, elektrik sektöründe 91 adet, 
otomotiv sektöründe 19 adet, diğerlerinde 100 adet 
olmak üzere, Eylül 1985 ayı sonuna kadar 211 adet 
imalat belgesi verilmiştir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gere
ğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanması 
öngörülen araçların imal, tadil ve montajı hakkın
daki teknik şartları gösteren yönetmelik de yayın
lanarak yürürlüğe konulmuş; böylece, araçların can 
ve mal güvenliği ile karayolları altyapısına zarar ver
meyecek tarzda düzenlemeler yapılmıştır. 

Tüketiciyi korumak ve piyasaya verilen mallan 
denetim altında tutmak için garanti belgesi üzerinde 
hassasiyetle durulmuş ve uygulamanın tüm imalat 
sanayiine yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalara 
aralıksız devam edilmektedir. 

Sanayi araştırma ve geliştirme faaliyetleri içinde, 
Başbakanlık Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu
nun 24.4* 1984 tarihli toplantısında alınan karar ge
reğince, kamu ve özel sektör kuruluşlarının enerji 
tasarrufu, rasyonalizasyonu konularına yardımcı ol
mak üzere «Enerji Danışma Merkezi» kurulmuştur. 

Sayın milletvekilleri^ Türkiye'de, özellikle birinci 
ve ikinci derecedeki kalkınmada öncelikli illerin ta
mamında, sanayi potansiyeli tespit çalışmıaları 22 il 
için yapılmıştır. 1985 yılı içerisinde, yatırımcılara 
rehber olmak veya yapılacak fizibilite çalışmalarında 
kaynak teşkil etmek üzere, yeniden 10 paket proje 
hazırlanmıştır. Ayrıca, başta kalkınmada öncelikli 
illerde yatırım yapmak isteyen müteşebbisler olmak 
üzere, müracaat eden çok ortaklı anonim şirketlere, ma
hallî idarelere, yurt dışında çalışan veya geriye 
dönüş yapmış işçilerimizin kurmuş oldukları koope
ratif ve şirketlere, yapacakları yatırım konularına 
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5 fizibilite etüdü hazırlanmış olup, diğer çalışmaları 
devam etmektedir. Bilim ve teknoloji bültenleri çı
karılmıştır. 

Bir önemli gelişme de, küçük el sanatları dalın
da yapılmıştır. Türkiye'de istihdam sorununu az 
masraf ve kısa sürede çözebilecek olan bu faaliyet 
içinde, geleneksel el sanatlarımızın yurt düzeyinde 
yaygınlaştırılmasını, kaybolmaya yüz tutmuş olanla
rın yeniden canlandırılıp geliştirilmesini sağlamak 
amacıyla il ve ilçe merkezlerinde kurslar düzenlen
miş ve düzenlenmeye devam edilmektedir. 1985 yılı 
8 aylık döneminde, el sanatları konularından, halı
cılık, trikotaj, sim sırma ve Siirt battaniyesi dalla
rında kurslar açılmıştır. Bakanlığın, 1985 yılr sonuna 
kadar, birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli 
bölgelerde 20 adet kurs açarak 300 öğrencinin daha 
mezun edilmesini planladığı öğrenilmiştir. Bu konu 
ile ilgili olarak, bakanlığın 1986 malî yılı bütçesine 
konulan ödenek takviye edilmiştir. Diğer taraftan, 
Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığının 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısında, bakanlığa bağlı bir kuru
luş olan KÜSGET (Küçük Sanayi Geliştirme Teş
kilatı) ile ilgili olarak transfer 'harcamaları için öde
nek konulmuş ve böylece KÜSGET faaliyeti tak
viye edilmiştir. Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığınca 1986 yılında ülkemizde tertip edilecek olan 
Mam Ülkeleri Sanayi Bakanları 3 üncü Danışma 
Toplantısı ve bununla ilgili olarak daha önce tes
pit edilmiş bulunan Pollow - Up Komitesi çalışma
ları için gerekli malî kaynak sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğının iç ticaret ve dış ticaret çalışmaları da fevkala
de olumlu bir safhadadır. 1985 yılı içinde günümüze 
kadar, 3 yerli ve 4 yabancı banka kurulmuştur. Böy-
leoe, memleketimizde 37 yerli. 18 yabancı banka ol
mak üzere, toplam 55 banka bulunmaktadır. Yur
dumuzda yabancı bankaların art arda kurulmasının 
bir göstergesi de, huzur ve güven ortamının mevcut 
olması, ekonominin iyi gitmesi ve Anavatan ikti
darının sağladığı dış itibarın fevkalade müspet ol
masıdır. 

Talbiatiyle, huzur ve güvenin olmadığı, ekonomi
nin iyi gitmediği ve dış itibarı sağlayamayan bir ül
keye yabancı banka gidip şube açamaz. Teorik ola
rak, sermayenin ürkek olduğunu bilirsiniz. Yabancı 
sermaye çok daha ürkektir. Bu itibarla, yabancı ban
kaların Türkiye'ye gelerek faaliyet göstermeleri, eko
nomimiz itibariyle, iç ve dış ticaretimiz itibariyle, 
sanayimiz itibariyle, kısaca ülkemizin tümü itibariy
le fevkalade müspet bir neticedir. 
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Sanayi mamullerimizin, ihracat hacmimizin yüzde 
80'ini oluşturmasının müspet bir neticesi de, stan-
dardizasyon ve kalitenin düzelmiş olmasıdır. Buna 
en güzel bir misal; turistik veya hangi sebeple olursa 
olsun, Avrupaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ne giden vatandaşlarımızın, Avrupa malı diye alıp 
döndüğü mamullerin bir kısmının Türk malı olma
sıdır; bundan da memnuniyet duyduğumu belirtmek 
isterim. Demek ki, Türk malları artık Avrupa standart
larına erişmiştir, onlardan ayırt edilmiyor. Temenni 
ederiz ki, Avrupa standartlarının üzerine çıkması için, 
elden gelen her türlü gayreti gösterelim. 

Bu arada, olumlu bir gelişmeyi tebarüz ettirme
den geçmeyeceğim. İthalat ve ihracat rakamların
dan çıkan sonuca göre, 1984 yılı ihracatımız, itha
latımızın yüzde 69,4'ünü karşılarken, 1985 yılı ihra
catımız, ithalatımızın yüzde 72,60'ını karşılamakta
dır Dolayısıyla, ihracatımızın ithalatı karşılamadaki 
oranı geçen yıla göre, + yüz 3,2 puan yükselmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına bağlı kuruluşların ve diğer ilgili 
kuruluşların faaliyetlerinin de müspet yolda oldu
ğunu memnuniyetle belirtmek isterim Kuruluşlarının 
büyük bir kısmının benim seçim bölgem olan Kırık
kale'de bulunması münasebetiyle, bağlı teşekküller
den Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 1985 
yılı Ocak - Eylül dönemi üretiminde, geçtiğimiz yı
lın aynı dönemine göre yüzde 40'lık bir artış sağlan
mıştır Bu kurumun 1985 yılı Ocak-Eylül dönemi satış
larında ise, 1984 yılının aynı dönemine göre, yüzde 
47 gibi yüksek oranda bir artış kaydedilmiştir. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, kuruluş 
kanununda da belirtildiği gibi, konusunda Türkiye'de 
tek kuruluştur. Piyasaya sürdüğü sınaî mamuller ya
nında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi direkt ilgilendi
ren faaliyetlerde bulunmakta ve gelişmesini her yıl 
bir kat daha artırmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri
nin tüm ihtiyaçlarına cevap vermesi yanında, NATO 
siparişleri alarak dünya silah endüstrisinde de önem
li bir mevkie gelmiş bulunmaktadır, imalat kapasi
teleri yıldan yıla önemli ölçüde artış göstererek, bazı 
noktalarda teorik kapasitenin üzerine çıkmayı başa
rabilmiştir. 

önemli olması münasebetiyle «Atila Projesinden» 
de bahsetmek istiyorum. Kurum, hem silahlı kuvvet
lerimizin yeni ihtiyaçlarına cevap vermek, hem de 
mevcut tesislerin modernizasyonunu sağlamak amacıy
la 7 önemli proje yatırımını yürütmektedir. Toplam 
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107 milyar Türk Lirası tutan bu yatırım projelerin
de, son iki yıl içinde yoğun çabalar gösterilmiş ve 
tesisler açılmış noktalarına getirilmiştir. Bu projeler
den, -keyfiyet ve kemiyet itibariyle çok önemli olan 
Kırıkkale Tank Topu Namlu Tesisleri, Sayın Cum
hurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle 
işletmeye açılmıştır. 1986 yılı içerisinde 5 adet proje 
daha işletmeye açılacaktır. Bunların sonucunda ku
rum yepyeni bir hüviyete kavuşacak ve silahlı kuv
vetlerimize daha iyi hizmetler sunarak, ülkemizin 
dışa bağımlılığını azaltacaktır. 

İşletmeye açılan tank topu tesislerinin ölçüleri, 
şu anıda dünyada mevcut en uzun namluları da ya
pacak bir şekilde seçilmiştir. Bu itibarla, tank top
larından başka, silahlı kuvvetli arimizce performansı 
ve tipi seçilecek olan her türlü topun yerli olarak 
imali için gerekli yatırım yapılmış olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın 
caret Bakanlığımıza bağlı olarak 
Kimya Endüstrisi Kurumu, 
lî Savunma Bakanlığımız ve 
de çok yakın bir diyalog 
çok önemli yeni ihtiyaçları 
bunlara göre projeler hazırlanmaktadır 

Savunma sanayii konusunda 
çıkan Savunma Sanayii Destekleme 
cumhuriyet tarihimizin en faydalı 
risidir. Bu kanun sayesinde, 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
edilen projelerin, bundan sonra 
daha sürekli bir şekilde realize 
tun, özellikle Kırıkkale'nin tam 
şehri haline dönüşeceğine inanıyorum 

miUetvelkilleri; Sanayi ve Ti-
çalışan Makine ve 

kohuları itibariyle Mil-
silatolı kuvvetlerimizle 

içerisindedir. Ordumuzun 
kurumca bilinmekte ve 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ku
rulan Ağır Sanayi ve Otomotiv 
sermayesi 100 milyar lira olup 

Ticaret Anonim Şir-

tüsünde 'bulunan 5 bağlı ortaklığı bulunmaktadır. 
BAŞKAN — Sayın Kutay, sürenizin dolmasına 

iki dakika kaldı, hatırlatıyorum. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Söz konusu or

taklıklar şunlardır. 
1. Türk Motor Sanayii ve 

keti {TÜMOSAN), 
2. Takım Tezgâhları Sanayii ve Ticaret Anonim 

Şirketi. (TAKSAN), 
3. Aksaray Motor Sanayii ve Ticaret Anonim 

Şirketi. (AKMOSAN), 
4. Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret Ano

nim Şirketi (TESTAŞ), 

yüce Meclisimizden 
Fonu Kanunu, 

kanunlarından bi-
e kadar Makine 

tarafından finanse 
bu fon sayesinde 

edileceğine, Ankara' 
bir silah endüstrisi 

bugün 

KuJrumunun (Asok) 
, anonim şirket sta-

5. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şir
keti. -

Anavatan Hükümetti kurulduktan sonra, progra
mına ve kalkınma plan ve program hedeflerine sadık 
kalmış halkın tasarruflarını değerlendirerek yapabile
ceği orta ve küçük boyuttaki yatırımlar desteklenmiş; 
devlet olarak ağır sanayie ağırlık verilmiştir. Uzun sü
redir üretime geçmemiş olan, TAKSAN, TÜMOSAN, 
TESTAŞ gibi bu kamu kuruluşları, bugün üretimle
rini gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar. 

Bunlardan TAKSAN, beş fabrikadan müteşekkil 
entegre tesisini tamamlayarak, takım tezgâhları üreti
mini gerçekleştirdiği gibi, makine imalat sanayii ve 
fason imalatı yapmakta ve bugünlerde savunma 
sanayimizin önemli imalatlarını da yapmak üzere plan
lanmaktadır. 

1983 yılı sonuna kadar henüz yatırımını tamam
layamayan ve imalat yapmamış olan TAKSAN, 1985 
yılı sonu itibariyle 2,5 milyar lira ciro sağladığı 
gibi, 1986 yılında 9 milyar lira ciro hedeflenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kutay, süreniz doldu, de
vam ediyorsunuz. Diğer arkadaşınızın süresinden in
direceğim. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Arkadaşımızın 
5 dakikalık müsaadesi var, ondan istifade edeceğim. 

BAŞKAN — Talbiî, tabiî, devam edebilirsiniz, 
diğer arkadaşın süresinden onu düşeriz. 

HAZIM KUTAY (Devamlla) — TÜMOSAN 
ölıarak, traktör ve diiizet motor konusunda ülkemi
zin önemllıi 'bir 'ihtiyacım karşıllayacak ©lan teslis, 
motorda -Daim üretime geçmiş, ıtoakıtıönde ise 1986'da 
halûarını tamamlayarak, seri üretime geçecektir,, 1983 
yılı sonunda 8 274 adet anotıar üreterek 5 milyar 
Güra cıiro yapan ıtesis, 1984 yılı sonu ve 1985'ıte top
lam '20 500 adet motor üreterek 21 miyar Türk Li-
'ralkk toplam ökıo sağlamıştır. Yüzde 45 o t a yerM 
ırnıaırnul muhtevası, 1986 yııknda yüzde 7ö'e ulaşa
caktır. Kaliitellıiı motor üreterek otomoüiv sanayliımıize 
önemöi ölçüde destek olmaıkıtadır. 

Ülkemıiz elektronik sanayiinde bûr denge sağla
yan TESTAŞ, pasif devre elemanları, ddırenç kon-
dıansaıböiTİeri ıie bMliık'te, her tâMü etektıronlk d'haz-
'İiaır ve askerî cihazflaa' üretanekttedlir. Taksimetrede 
olduğu gib'i, şirket 'kendi geiüştiırdıigj yerli itip e t t t re-
ndik ıtaJcogralf • üret'imine ıbaşîamıştır. Sayın Cuımıhuf-
başkanıımızın, mezkûr faJbrikayı ziyaretlerinde, talk-
dMerıkıi kazanan bu oilhazlar, 'trafikte önemli ölçü
de disipikı getirecek ve ikazaiHarm önüme geçimesıJn-
de 'büyük başarı sağlayacakıür. 1984 yılı dönemoaii 
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223 miyom lira zararla kapatan TESTAŞ, 1985 yılı 
sonu itibariyle dış 'borçlarını ödeyerek ve amontiis-
mıanllaıruıı düşerek 84 tnlilyar ina safi dönem kârı 
eMe etmiş dliacalkte 

Asıl Çelik, ülkemizde vasıflı çelik ihtiyacını önem-
M 'ölçüde karşılayan bık kuruluştur. Asil Çelik 85 
'hin ton/yıl sıvı çelik Ikıapıasitesünii, 1985 yılı sonu atıi-
'bariyle itakriben 140 Ihin ton/yılla çıkarmıştır. Azamî 
kapasitede ve üstün kalitede üretim yapan Asili Çe
lik, dünya çelik krizime ırağımen dış piyasa ille re-
kalbet edebilmekte ve pazar bullmıaktadur. 

AKMOSAN Anonim Şirketi, OTOMÂRSAN or
taklığı iie 'bMeştirilmlşitk. 

Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığıma bağlı diğer ilgili 
kurulular hakkında benden sonraki sözcü aırkadaş-
Hanm bahsedeceklerdik. 

Yukarıda izahıma çalıştığım başarılı hizmetlerine 
bakarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı ku-
ruluşlaırıniın 1986 yılkımda da başarılarını devam et
tireceğime ıkıamıyoruz. IBu ittihada, Anavatan Partisi 
Gru'bu, Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığımın 1986 yuh 
'bütçesine müspet oy verecefctk. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın 1986 yılı büt
çesinin bakanlığa ve memleketimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, grulbuım ve şahsım adıma yüce Mec
lise saygılar sunarım. (ANAP siirallanmdam alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür 'edenim Sayın Kuıüay. 
Buyurun Sayın Fuat Öztekim, süreniz 12.30'a 

kadar, eğer arzu ederseniz konuşmanıza devam 
edersiniz, diğer arkadaşın. süresinden keseriz. 

ANAP GRUBU ADINA FUAT ÖZTBKtN 
(Bolu) — Sayın 'Başkan, yüce Meclislin değerli üye
leri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1986 yılı bütçe
si ve 1985 yılı faaliyetleri hakkında Anavatan Par
tisi Gıruibunum görüşlerini özetle bildirmek üzere 
huzuırunıuzdayım; jbu vesileyle yüce heyetimize say
gılar sunarım. 

'Değeri ırrtilletvekffiıleri, yeniden demökrasiiye dön
düğümüz 1983 yılından teri, tem sıiıyıasî, hem de 
iktisadî isaihada, çok 'önemli değişiklikler olmuştur. 
Polii/tikalaır yeniden iktisadî esaslar üzenine fcuırul-
mıaya' 'başlıanm ş̂, memlieketimiizûn 'iktisadî ve sosyal 
gdlşmesinıin sağlanmasında, Türk Milletinin ortak 
gücünden ve kaynaikll'arıdaın en iyi şekilde yarariümıl-
miaya başlanmıştır. 

Kalkınma planı ve hükümet programı gereği, 
ekonomik, sosyal ve ikültürel kalkınma, sanayi ve 
'taranın yurt sathında demgeli ve uyumlu şekilde 
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yayimiası, hızla, pilamlamıaya ve uygulamaya konuil-
mıuştur. 

Özel teşebbüs 'faailiyetleriınıim, rekabete dayalı 
serbest piyasa düzeni içerisinde, güvenlik ve karar
lılık içinde çalışması teşvik edilmeye başilanmıştır. 

Gelişmeyi destekleyen ve refaha katkıda bulu
nan ekonomik ve sosyal altyapının geliştirilmesi 
için, ıbüıtün kaynaklar seferber edilmiştir. 

^ IDeğerli milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu 
olarak, ibütçe görüşmelerimde, aşağıdaki prensiplere 
göre görüşlerimizi açıkladığıımızı arz etmek isteriz. 

Bakanlık, kanunla verilen görevlerini yerine ge-
tirıiyor mu? Seçim meydanlarımda aaiz milletimize 
söz vermiş olduğumuz, partimizin seçim beyanname -
sine geçmiş konulardaki çalı sımalar yeteri mi? Hü
kümet programı ve kalkınırna planına gö,re, bakan
lık verilen görevleri 'yerine getiriyor mu ve netice
de, aziz milletimize verilen sözler yerine getiriliyor 
mu? 

Sayın millet vekillileri, memnuınliyet'le ifade etmek 
isteriz ki, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, başarılı ça-
lıışma'Jannı 1985 yılımda Ida devam ettirmiştik. Top
lumumuzun 'belkemiği esnaf ve sanaıtikârîlaırımıaa, 
'Halk Bankası aracılığı ile verilen krediler, 1984 yı
llına nazaran yüzde 53 artışla, yaklaşık 250 milyar 
•İiırıayıa çıkarılmış, ayrıca Tarım Satış Kooperatifleri 
destekllemıe alımlarında, çiftçimizin yüzünü güldüren 
taban fiyatlarıyla piyasaya yeni bir anlayışla giril
miş; ödemeler, peşin veya -ilk defa yapılan bık tat
bikatla- vade farkı verilerek, bono olarak yapıl-
muştur. 

Tüketicinin ıkorummasıyla ilgili olarak denertiım-
ler 'sıklaştırıtaıştır. 

Şirket kuruluşlarıyla ilgili formaliteler basitleş
tirilmiştik. 

KJalkiınımada öncelikli illerin tamamında, sanayi 
potansiyeli çalışmaları yapılmış ve ilgililerin hizme
tline S'unulllmalk üzere kitap hailinde hazıırianımiıştrr. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlr ve ilgili ku-
rulluşiî'arda, gözle görülür üretim ve satış 'aırtuşlıarı 
sağl'anmıştır. Bakanlığın, ticarette tekelleşmeyi önle
yici kanun, ticaret ve sanayi odaları ile deniz ticaret 
odaları ve odalar 'birliği seçimleri ile ilgili faaliyet
leri düzemleyen kanun ve sigorta kanunu üzerinde 
çalışmalar yaptığını mıemınunlyötle öğrenmiş 'bulunu
yoruz. 

Sayın milletvekillileri, 31 milyar 895 milyon Türk 
Lirası olarak komıisyondan yüce heyetinize gelen 
bakanlık bütçesimiden, 25 milyar 640 milyon İkası, 
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organıize sıanayi ve küçük sanayi iteleri hizmetleri 
için, ayrılmış olup, yapım hizn-netleri için .ilgili ge
nel müdürlüğe 25 milyar 400 ımilyon Türık Lirası 
ayrılmıştır. 

(Konuşmamın Ibundan sonraki bölümünde, fevka
lade ehenırniiyetli bulduğum, küçük sanayi sektörüy
le iilligiilü müşahedelerimizi ve 'tetkik neticelerini aırz 
etmek istiyorum. 

Serbest piyasa ekonomisine dayalı sanayileşmiş ve 
sanayileşmekte odan ıbütün ülkelerde, Iküçüık girişim-
ülerin, esnaf ve sanatkârların, çeşitilii transferlerle 
desteklendiği bilinmektedir. Küçük sanayi siteleri 
desteklemıe programlan, bu sayeidie politika hedefi
ne doğrudan hizmet etmektedir. Ülkemizde küçük 
saniayi sitesi kredileri luygulamiasının değerlendiriilıme-
•sinde, Ifonun kuruluşunda olduğu gibi, dana sonına-
fci uygulamalarda .gözetilen h'edefiöre de eğilmek ge
rekecektir. Dağınık ve ayrı çalışan ıküçüık sanayinin, 
şehir rlanlamasında, sanayi bölgelerinde toplanma-
lları konusu 'Birinci Baş Yıllık Kalkınma Planında yeır 
almış, planın ikinci yılında, 1964 senesinde, genel 
bütçeye liılik defa bu 'amaçla ödenek konulmuştur. 
1965 yılından, 1984 yıllı sonuna kadar 'bıjtiriıîen 105 
adet küçük sanayi sitesindeki işyeri adedi 29 '284, 
çalışan işçi sayısı ise, 175 'bin Olup, bu projeler için 
cari faytlliariia toplaım 22 rnıiılyar 115 ımılllyon TL. kre
di kullandırılmıştır. 1985 yılında, 13 adet küçük sa
nayi sitesinin bitirilmesiyle küçük sanayicinin hiz-
ımötiıne sunulan sanayi ısitesi sayısı 1*18'e, tahsis 'edi
len 'toplam kredi Uttuktan ise oari fiyatlarla 34 mil
yar 395 mnilyon Türk Lirasına ulaşmıştır. 

Sayın ımilletvekiilileırii, isimdi dMüat'lerinüzi, aşağı
daki fcarşıJaştanaflara çekmek işitiyorum, 1965 yılın
dan 1983 yılı sonuna kadar, toplam 19 yılda, 142 
'küçük sanayi şiltesine başlanmış olduğu halde, sade
ce 84 ve 85 yıllarında 102 adet yeni .küçük sanayi 
ditesin© başlanmıştır. Yani, 19 yılda başlanan sanayi 
sitesi inşaatının yüzde 71 (kadarına, yani 102 ıküçülk 
sanayi sltesiniin yapımına, son 2 yılda 'başlanmıştır. 
1965 yılından 1983 yılı sonuma kadar, hizmet su-
ınuıîıan işyarlerinde, 148 464 'kişiye iş imkânı sağ
lanmışken, sadece 84 ve 85 yıllarında, eık olarak 
52 380 kişiye iş imkânı sağlanımışıtıır. 1965 yıllından 
1983 yılı sonuna kadar, yılda orıtaılama dört beş kü
çük sanayi şiltesi ve 1 302 işyerli yapılarak, 7 814 kli-
şi/yıll iiş imkânı sağlanmışken, 84 ve 85 yıllarında 
yılda ortalama 14 küçük sanayi sitesi ve yılda or-
ıtalHama 4 365 işyeri yapılarak, 26 190 kişiye iiş im
kânı sağlanmıştır. Şu misafcrdeki rakaımlar, inkâr 

edilemeyecek bir gerçeği orıtaya koymaktadır. ANAP 
Hükümeti iktidara geldiği günden bugüne kadar, 
toplumumuzun temel direği olan esnaf ve sanatkâr
larımıza, devlet desteğini artan 'bir oranda devam 
ettirmektedir ve ettirecektir,. 

Sayın ımıjiılleitveikiilllıeri, hükümetimiz zamanında, tor-
gaınıiıze sanayi bölgelerinin yapımına da önem ve
rilmektedir. Yurt çapında, 1962 yılında başlamış ve 
1984 yılı itibariyle '23 lyıılda Bursa, Manisa, Konya, 
Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep'te olimak üzere, '6 
adet organize sanayii ısitesinim yapımı ıtamamllıanımış-
tır. 1985 yıılı yatırım programında ibulünan ve ku
ruluş çalışmalarıyla inşaatı devam etmekte Olan 28 
adet organize ısanayi 'bölgesinin, 1986 yılında 14, 
198'6'dan sonra da 14 adedimin bMırilmesıi planlan
mıştır. 5 adet organize sanayi 'bölgesi 1984 yılı ya
tırım programına yeni proje olarak teklif edilmiş-
tiır. Ayrıca, 1985 yıllında İstanbul 'deri ve Malatya 
altyapı ve sosyal tesis organize sanayi bölgelerinin 
ihaleleri gerçekleştirilmiştir. İstanbul'daki ideni saniayi 
sitesinin temelli geçtiğimiz günlerde 'Sayın Başbaka
nımız tarafından atılmıştır. 

Balkanlık bütçesinde yer alan diğer üç 'fondan, 
1985 yılında esnaf ve ısanatkâdiaırnmıza tevzi edilen 
kredileri de yüce -- heyetinize arz etmek (istiyorum. 
Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonundan 638 fir
maya tesis ve işletme kredisi olarak 2 715 047 0C0 
TL. kredi tevzi edilmiştir, Küçük Sanat Koopera-
tifilerlinıin Gdişitirillmesi Fonundan 17 adet küçük sa
nat kooperatifi toplam 297 milyon lliralık kredi için 
başvurmuş, 'bunlardan 8 adedine 63 mlilyon 200 ıbin 
TL. kredi verilmiştir. Malık Girişimlerini Destekleme 
Fonundan kredi 'talebinde bulunan 4 firmadan 1 fir-
ımaya 20 milyon lira kredi verilm'iştir. 

Sayın milletvekilleri, .sanayi siteleri ve organ/ize 
sanayi bölgeleri tatbikatının çok yönlü faydaları, 
-artık itartışıilımaz bir şekilde kalbul edilmiştir; ancıaik, 
ülkemizin halıen idrak etmekte olduğu sosyal ve eko
nomik hamile döneminde, bu fiaailiiyıetllerli tamamla
yıcı olarak çok ehemmiyet arz elden bir 'başka hiz
met alanı da gündeme gelmektedir. Bu da küçük 
sanayiciye ıhıamımıadde seçiminden ürün pazarlaması
na ve çeşitli safhalarda bilimsel yaklaşımdan teknik 
danışmanlık vermeye kadar yönlendirici ve destek-
lleyici olmak durumunda cilan Küçük Sanayii Geîiiş-
tirıme Teşkllatıdur. Kısa adı KÜSGET olan bu teş
kilat, 1983 Kasımında teşkilatlanma çalışmalarını 
başlatmıştır, ilk olarak Gaziantep'te 'pilot proje baş
lamıştır. Bu yıll Dünya Bankası, 1 milyon doların 
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üstünde ikıredi vermeyi uygun bulmuştur. Ayrıca, 
Ankara'da küçük ölçekli dökümcülere dıe 'hizmet ve-
mtaesine 'başlanmıştır. KÜSGET teşkilatının, uzun 
yıllar 'hissedilen 'bir hazmet 'alanını doldurmak üzere, 
bütün yuınt çapında yayılması dçiin kalıcı ve hukukî 
ibiır statüye ıkavuışıturutaasiı 'müşterek arzumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, sanayi üretimindeki payları 
ve sayıları itibariyle 'ekonomimizde önemli bir yere 
sahip ıbuluınan küçük ve orta sanayii teşebbüslerinim 
daha da 'desteklenmesi ve gdiıştirimesi, .büyük sa
nayi ile entegre edlmesi ve sanayide arzulaman he
defe uılaışıtaası ibalkımııından, ;artan küçük sanayi şi
ltesi talebinin, genel bütçenin limkân verdiği ölçüler
de karışılianıması ve yatırımların daha kısıa zamamda 
tamamlanması için aşağıdaki tedbirlerin alınması ge
rekeceği konaaıtii'ndıeyiz. 

Sanayi siteleri için, meslek gruplarına göre tip 
projelerdin geliştirilmesi ve tatbikatta, mümkün oldu
ğu kadar standart projelere gidilmesiyle, maliyeti dü
şürecek çalışmaların yapılması 'Sağlanmalıdır. 

Kooperatif üyelerinin lamasözıleşmeden gelen hak 
ve vecibeleri hususunda Küçük Sanayi Siteleri vs Or
ganize Sanayi Siteleri Genel Müdürlüğü tarafımdan 
laydımılatıcı bilgiler verimdi, bunun için gendi mü
dürlük bünyesinde 'bir birim kurulmalıdır. IBU ko
nuda, kooperatif aınasözleşmderimde değişiMOk ya-
pıılacağınıa dair sayın bakamın dünkü gazetelerde 
demecini memnuniyetle karşiadığıımızı ifade etmek is
terim. 

Sanayi siteleri inşaatlarınım mühendislik kontrol-
lulkları, ilgili kooperatif tarafından çalıştırılanı kont
rollük teşkilatı tarafından yapılmaktadır. Çok defa, 
kooperatif yöneticileri, mühendislere verilen ücretle
ri düşük tuttuğundan, tecrübeli eleman çalıştırmak 
mümkün olmamaktadır. Yapılan işlerim,' işyerinde 
fiilen kontrolü en mühim konudur. Hem işi Men 
kontrol etmek, hem de yapılan işlıerim hesaplannı 
tuteıiakta gösterilecek hassasiyet, kaliteyi arıtıracağı 
gibi', rnıalliyetlerin de düşmesine sebep olacaktır. Bu
nun için, kooperatiflere verilen kredimin belDi bir 
yüzdesinin, kontrollük teşkilatına ödenmek üzere 
kooperatiflere verlmesii ve şartnamelerde gösterilen 
kontrollük teşkilatınım fiilen .çalışıp Çalışmadığının 
'bizzat.",genel •müdürlükçe kontrollü uygun olacaktır. 
Hak edişlerin, yatırımın yapıldığı ilin 'bayındırlık mü
dürlüğü tarafından da vizeden geçirilmesinde kesin 
zaruretvardır. 

Fona 'geri dönüşler içlin takibatlar hızlandinlima-
lıdır. Hazineden karşılanan fon kaynaklan, rnıuıhak-
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kak ;başka kaynaklariia takviye olmalıdır. Ayrıca, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımın bu fona ve
receği kaynakların da, ıhak edişlerim zamanında öden
mesini .saklayacak 'bir yaklaşımda olmasını arzu ©di
yoruz. Hak edişlerin zamanında ödenmemesi, müte
ahhitleri oldukça müşkül durunııda bırakmakta, in
şaatların gecikmesine, rnıalliyetlerin artmasına sebep 
olmaktadır. 

Küçük sanayi sitelerinin yol, su, elektrik, kana
lizasyon gibi altyapı tesislerinin projdendirilip yap
tırılabilmesi içlin İller Bankasından veya fondan ay
rıca kaynak ayrılması ve üstyapı inşaatlarıyla 'bera
ber altyapının beraber bitmesinin sağlanması gerek
mektedir. Bunun sağlanması; için iyi bir koordinas
yona ihtiyaç vardır. 

El sanatlarımızın yurt düzeyinde yaygımılaşıtıınil-
masındıa, canlandırılmasında ve geliştirilmesinde, ıffl 
ve ilçe merkezlerinde açılan kurısıların, yurt sathına 
yayılması ve bu konuda Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının ilgili genel müdürlüğü tilıe işbirliği ya-
pıllmasunda fayda vardır. 

Değerli mMetvekMeri, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının, yukarıda özetlemeye çalıştığım, genel faali
yetleri ile konuşmamda kısaca üzerinde durduğum 
sanayii şilteleri ve organize ısamayi 'bölgeleri 'ile illgli 
çalışmalarını, 'başarılı ve müspet oflamak müşahede 
ediyoruz. Birkaç 'başlık hallinde 'tesıpit edilen aksa
maların düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapıl
dığımı da memnuniyetle öğrendik. 

Bir hususu söyletmeden geçemeyeceğim : Bakan
lığın merkez ve taşra teşkilatında toplam kadrosu 
4 592, dolu kadro sayısı ise 2 308'dir ve halen boş 
olan kadro adedi ise 2 28'4'tür. Haksız yere bu kür
süden partizanlıkla suçlanan hükümetimfe;, acaba par
tizan bir ihükümet obaydı, ıbu 'kadrolar boş kalır 
mıydı? Bakanlığı, tasarrufa gösterdiği önemden do
layı kutlamak istiyorum. 

Sayın miMet vekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının 1985 yılı bütçesinin, memleketlimize ve mil-
leitimize hayırlı almaşım dilerim. 'Bu bütçenin hazır-
Danmasında emeği geçen bakanlık mensuplarına gru-
'bum ve şahsım adına teşekkür eder, yüce heyetinize 
saygılar sunarım. (ANAIP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım öztekim. 
Sayın Sadi Abbasoğlu, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA BEHİÇ SADİ ABBAS

OĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, çok muhterem 
milletvekilleri; ülke ekonomisinin güç kaynaklarından 
olan sanayi ve ticaretin, inkişafında, yaygınlaşmasm-
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da ve giderek güçlenmesinde büyük görevler üstlen
miş bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1986 yılı 
bütçesi ve özellikle bakanlık kuruluşlarından koopera
tifler ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketiyle 
ilgili olarak Anavatan Partisi Grubu adına görüşle
rimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; 
bu vesileyle, muhterem divanı ve yüce heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı, kuruluşuna neden olan 3143 sayılı-
Kanun gereği, ülke sanayiinin ve ticaretinin düzen
lenmesi ve inkişafı yönündeki görevleri yânında, ülke 
kooperatifçiliğinin güçlenmesi gibi önemli görevler 
yüklenmiş bulunmaktadır. 

Ekonomik kuruluşlar olan kooperatiflerin, ülke 
ekonomisine önemli ölçüde yarar sağlayacak şekilde 
çalışmalarını sağlamak üzere, hükümetimizin progra
mında, kooperatifçiliğin düzenlenmesini sağlamlaştırı-
cı, ideolojik saplantılara yönelmeyi önleyici tarzda ge
lişmesini temin edecek düzenlemelerin getirileceği ifa
desi doğrultusunda, gerekli tedbirleri aldığını mem
nuniyetle müşahede etmekteyiz. Bunun tabiî sonucu 
olarak, kooperatiflerin halkımıza önemli miktarda hi
tap ettikleri ve takdire şayan bir şekilde hizmet gö
türdükleri görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
14 türde toplam 34 073 kooperatif kuruluşunun işle
yiş ve denetimiyle görevli bulunmaktadır. Bu koope
ratiflere, köylüsünden esnafına, işçisinden memuruna 
kadar çeşitli meslek gruplarının, diğer bir deyimle, 
nüfusumuzun çok önemli ve bilhassa aktif yönden 
hareketli bir kısmının ortak oldukları, meslek ve se
çimleriyle ilgili ihtiyaçlarını, karşılıklı yardım, daya
nışma ve kefalet suretiyle sağlamaya çalıştıkları gö
rülmektedir. 

Bu nedenledir ki, kooperatiflerin, ülkemizin sos
yal ve ekonomik tercih ve uygulamalarına paralel po
litikaların verimli sonuçlarının kısa sürede alınması
nı sağlayacak şekilde yönlendirilmesi gerekmekte, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı da, takdire şayan bir şekil
de çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. 

Bakanlığa bağlı kooperatifler arasında tarım satış 
kooperatifleri birlikleriyle, konut kooperatifleri, gerek 
ülkemiz geneli ve gerekse ortaklarının her biri için 
ekonomik ve sosyal ağırlık taşımaktadırlar. Tarım sa
tış kooperatifleri birliklerinin asıl amacı, ortak üreti
cilerin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirmekle be
raber, ekonomik politikalar icabı, devlet adına des
tekleme görevi üstlenerek her dönem önemli miktar

da tarımsal ürün mubayaa edebilmektir. Bu durum, 
birliklerin aldıkları ürünleri işleyerek mamul hale ge
tirecek sanayie yönelmelerine gerekçe teşkil etmekte 
ve zamanla, sanayi işletmeciliği faaliyeti büyük ağır
lık kazanmaktadır. Ne var ki, kuruluş kanunları ve 
ana sözleşmelerin kooperatifçilik üzerine düzenlen
miş olması ve yeterli sistemin getirilememesi, konunun 
önemiyle gayri mütenasip şekilde yürümesine sebep 
olmuş ve bu durum, her biri ülkemiz için daha yararlı 
hizmetler verebilecek değerli yatırımların ülke eko
nomisine gerekli ölçüde katkıda bulunmasına engel 
teşkil edici bir unsur olarak ortaya çıkmış ve koope
ratifçilik mevzuatıyla sanayi işletmeciliğinin yürütül
mesinin tabiî sonucu olan bu kurumun ıslahı, hükü
metimiz zamanında acil bir konu olarak değerlendiril
miş ve gerekli çalışmalara başlanmıştır. 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin ana gaye
si, mümkün olan en fazla miktarda ürün satın almak 
değildir. Bizce asıl olan, üreticinin ürününü gerçek 
değeri ile pazarlayabilmesi, ürününe belli bir fiyattan 
aşağı olmamak üzere müşteri bulabilmesi, bunun için 
gerekli şartların oluşturulabilmesidir. Dolayısıyla, Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerini, serbest piyasa 
ekonomisi kurallarını tarım alanında değerli bir şe
kilde oluşturarak, üreticinin mağduriyetinin önlen
mesinde görevli kuruluşlar olarak düşünmek lazım
dır. Böyle bir uygulama, üreticinin mağdur olması
nı önleyeceği gibi, Hazine yükünün de asgarî ölçüler
de kalmasına imkân tanıyacaktır. 

Bu görüşler altında, bakanlıkça hazırlanan ve ön
ce 238 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bilahara 
da yüksek tasviplerinizle tarım satış kooperatifleri ve 
birliklerinin kuruluşu hakkında yürürlüğe konulan 
3186 sayılı Kanun ile, bu teşekküllerin daha önce be
lirttiğimiz sakınca ve sorunlarını ortadan kaldıracak 
şekilde yeniden düzenlenmeleri sağlanmıştır. 

Bakanlığın, kanunda öngörülen ana sözleşme ve 
yönetmelikler gibi diğer mevzuatı da zamanında ha
zırlayarak, yürürlüğe koymakta olması memnuniyet 
verici bir hadisedir. 

1985 - 1986 yılında birliklere, altı ürün (incir, 
üzüm, pamuk, ayçiçeği, soya, antepfıstığı) için dev
let adına görev verilmiştir, özellikle pamuk ve fın
dık üreticisi, bu ürünler için iç ve dış piyasalarda 
mevcut bazı olumsuz şartlara rağmen korunmuştur. 
Pamukta, iç piyasadaki fiyatlardan daha düşük olan 
dış piyasa fiyatlarına rağmen, gerekli' desteğin sağla
narak, üreticinin mağduriyetine meydan verilmemiş 
olması, bu konuda uygulanan politikaların ve alman 
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tedbirlerin yerinde ve başarılı olduğunu göstermekte
dir. 

Birliklerce devlet adına satın alınan 1985 yılı ürün
lerinin değeri 140 milyar lirayı bulmuştur. Ürün be
delleri üreticiyi zora sokmayacak, onu başkasına muh
taç etmeyecek bir plan ve program içerisinde yürütül
mektedir. 

Birliklerin ürün alım ve değerlendirme işlemleri 
yanında, ekonomik özellikleri bulunan soya ve ayçi
çeği üretiminin artırılması yönünde Tarım Orman ve 
Köyişleri İBakanlığı teşkilatıyla müşterek çalışmada 
bulunulması, üretimin artırılması ve ürün kalitesinin 
iyileştirilmesi bakımından olduğu kadar, kamu idare
lerinin koordoneli çalışmaları da iyi bir örnek teşkil 
etmiştir ve bu takdire değer bir gelişmedir. 

Bilindiği üzere, yıllardır yağlı tohum üretimimiz 
istenilen seviyeye çıkarılmadığından, her yıl yaklaşık 
150 bin ton bitkisel yağ ithal etmek mecburiyetinde 
kalmaktayız. Döviz rezervlerimizin müsait olması se
bebiyle, ithalatta herhangi bir güçlük olmamakta ve 
stok hareketlerinin yakından izlenmesi ve ithalatın ted
birli bir şekilde yürütülmesiyle, bugün ve ileride en 
ufak bir ihtimalle dahi darlık söz konusu olmamakla 
birlikte, münbit tarım arazisine sahip ülkemizin yağlı 
tohum üretiminde verim ve kalite iyileştirilmesi sure
tiyle, ülke ihtiyaçlarını tamamen yerli üretimle karşı
layabileceği inancını da muhafaza etmekte, dolayısıy
la bu konudaki uygulamaları gönülden desteklemek
teyiz. 

1985 yılı Mart ve Nisan aylarında, üreticiye dağı
tılan 700 ton hibrit tohumunun ekimi sağlanmış ve 
çok kurak geçen bir yaz dönemine rağmen, toplam 
üretimde yüzde 15 kadar bir artış elde edilebilmiştir. 
Yurt dışından ithal olunan ve üreticimiz tarafından 
«Verem otu» tabir edilen orabanj zararlısına muka
vim ve verimi yüksek Hibrit tohumluğundan, bu yıl 
daha fazla ithalat yapılarak, 700 bin hektar ayçiçeği 
toplam ekim alanının yüzde 40'ına ekimi planlanmış
tır. Bu projenin yürütülmesinde, Trakya Yağlı To
humlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Karadeniz 
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi görev al
mış bulunmaktadır. IBiraz sonra çalışmalarına deği
neceğim Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi
nin, pancar, yanında, ayçiçeğini de münavebe bitkisi 
tarzında ve sözleşmeli olarak ektirmesiyle öngörülen 
amaca çok kısa zamanda ulaşılacağı düşüncesindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, birliklerden yararlanıla
rak üretimi teşvik edilen ürünlerden biri de soyadır. 

Yağı ve özellikle protein değeri yüksek küspesi do
layısıyla birçok kullanım alanı olan soya fasulyesi üre
timinin Çukurova Bölgesinde her yıl arttığı ve bu yıl 
140 bin ton olan üretimin 60 bin tondan fazlasının 
Çukobirlik tarafından üreticiden satın alındığı ve ha
len de alımlara devam ettiği görülmektedir. 

Bölgede, üretici tarafından ikinci ürün olarak be
nimsenen soya fasulyesinin, bundan sonraki yıllarda 
da üretiminde önemli artışlar olacağı ve üretici gelir
lerine sağlayacağı katkı yanında, yemeklik yağ ve hay
vansal üretim potansiyelinin artmasında da önemli bir 
rol oynayacağı anlaşılmaktadır. 

Bütün bu tespitler sonucunda, bakanlığın, koope
ratifler, birlikler ve tarımsal üretim konularında uy
guladığı politikaların, ülke ve millet yararına hayırlı 
sonuçlar verdiği ve vermekte devam edeceği inancını 
taşımaktayız. 

Hükümetimizin, konut probleminin çözümüne gös
terdiği ilgi ve bu konuda ortaya koyduğu tedbirler, 
kamuoyu tarafından bilinmekte ve yakından izlenmek
tedir. Konut kooperatiflerine sağlanan kredi desteği, 
bu tedbirlerin en önemli olanlarından biridir. Bu se
beple, son zamanlarda, konut kooperatifi kurma ta
leplerinde büyük artışlar olduğu görülmektedir. 1985 
yılı başından bu zamana kadar kurulan kooperatif sa
yısı, 3341'dir. Böylece konut kooperatiflerinin sayısı, 
toplam olarak 24 340'a varmış bulunmaktadır. 

Gerek kredilerin amacına ulaşabilmesi, gerekse va
tandaşların konut sahibi olma arzuları gibi kutsal 
saydığımız duygularının, bazı sorumsuzlarca istisma
rının önlenmesi için, konut kooperatifleri mevzuatın
da da yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu kanaatinde
yiz. Nitekim, bakanlıkça çalışmaları sürdürülen 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununda bir kısım değişiklik
leri öngören kanun tasarısının, bir an evvel ikmal edi
lerek yüce Meclise sunulması yararlı olacaktır. Ana il
kesi, ülkemizdeki kooperatifçilik uygulamasını sağ
lam temellere oturtmak ve vatandaşları, ekonomik ba
kımdan olduğu kadar, manevî yönden de korumak 
şeklinde tezahür eden taslakta, konut kooperatiflerinin 
yönetim ve denetimlerinde, kamunun daha etkin ola
rak görev almasını temenniye şayan görmekteyiz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına bağlı olup, yine tarıma dayalı 
sanayinin etkin kuruluşlarından olan şeker sanayiinin 
bugünkü durumuna kısaca değinmek istiyorum. Cum
huriyetimizin ilk sanayi kuruluşlarından biri de, Tür-' 
kiye Şeker Sanayiidir. Bu şirket, tarıma dayalı ve et
kin bir sanayi kuruluşu olarak, ülke tarımına ve eko-
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nomisine çok önemli katkıda bulunmaktadır. Şirke
tin tarımsal faaliyetleri, 56 ilimizde sayıları 7 700'e va
ran köyde sürdürülmekte, köy ve çiftçiden başlayan 
hizmet zincirinin her kademesindeki çalışmalar, bu 
sanayi kuruluşumuzda karşılıklı güven, sevgi ve saygı 
anlayışı içerisinde sürdürülmekte ve süreklilik arz et
mektedir. 

Türkiye Şeker Sanayii, 60 yıldan beri ülke tarı
mına sözleşmeli ekim, münavebe, tarımsal mücadele, 
gübreleme, makineli ziraat, kaliteli tohumluk, kontrol
lü kredi, modern süt hayvancılığı ve besicilik gibi, ta
rımın temel unsurları olan konularda önderlik ve ku
ruculuk yapmış; çiftliklerindeki üretim ile, uygulayı
cı; sözleşmeli ekim, sözleşmeli besicilik ile de uygula
tıcı fonksiyonlarını başarılı olarak sürdürmüştür ve 
•sürdürmeye de devam etmektedir. • 

Sayın milletvekilleri, şeker sanayiinin yan ürünleri 
olan yaş ve kuru pancar küspesiyle melas, ülkemiz 
hayvancılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Ay
rıca, pancardan sonra ekilen hububatta, yüzde 20'ye 
varan bir verim artışı olmaktadır. Bu sebeplerle, hü
kümetimizin pancar tarımını birçok bölgede daha da 
yaygınlaştırmak ve yoğunlaştırmak için yapmakta ol
duğu girişimleri takdirle karşılamamak mümkün de
ğildir. Esas görevi, ülkemizin şeker ihtiyacını yerli 
üretimle temin etmek olan şeker sanayiinin son yıllar
da ihtiyaç fazlası şekeri komşu ülkelere ihraç ederek 
önemli miktarda döviz kazandırdığı bilinmektedir. 
Nitekim, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, 
geçen yıl şeker, melas, kuru küspe, aktif kizelgur ve 
pancar tohumu ihracatında 152 milyon dolar döviz 
sağlamıştır. Gene bu kuruluş, millî hâsılamıza 1984 
yılında katma değer olarak 53 milyar lira katkıda bu
lunmuştur. Bu, övgüye değer bir başarıdır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanımızın çeşit
li gezilerinde belirttikleri üzere, haleti faaliyetini sür
dürmekte olan 23 şeker fabrikasına ilaveten, 5 yeni 
şeker fabrikasının 4a kurulması çalışmaları sürdürül
mekte ve bunların 3 yıl içinde tamamlanması öngö
rülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Abbasoğlu, 2 dakikanız var 
efendim. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU ı(Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

Bütün bunlar, çiftçilerimizin iç ve dış emeğinin 
değerlendirilmesi, tarım ve hayvancılığımızın geliştiril
mesi, takdir buyurulacağı üzere, büyük önem kazan
maktadır. Bunların, ülkemizin ziraî, ekonomik, sosyal 

ve kültürel kalkınmasına büyük faydalar sağlayacağı 
açıktır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, bün
yesinde mevcut 5 adet makine ve bir adet elektrome-
kanik aygıtlar fabrikasında Türk mühendis ve işçile
rinin başarılı çalışmaları sayesinde şeker fabrikalarının 
yüzde 85'i ve çimento fabrikalarının yüzde 80'i yerli 
olarak yapılabilmektedir. Bu sebeple, programlanan 
5 şeker fabrikasının da programlanan süre içinde iş
letmeye açılacağına inanıyoruz. 

Bilindiği üzere, şeker, halkımızın ana gıda madde
lerinden biri olup, kişi başına yıllık üretim 26 kilo
ya yükselmiştir. ıBu değer, dünya ortalamasından 8 
kilo fazladır. Hızla artan nüfusumuzun şeker ihtiya
cını temin ve komşu ülkelerin pazarlarında elde etti
ğimiz yerin korunması, pancar ekim sahalarının ge
nişletilmesini gerektirmektedir. Bu cümleden olarak, 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, 1986 yılı 
için çiftçilerle sözleşmeli olarak 4 milyon dekar şe
ker pancarı, 1 milyon dekar ayçiçeği, 100 bin dekar 
soya ekimi ve 200 bin baş sığırın besiye alınmasını 
programlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Abbasoğlu, toparlayın efen
dim. ' J 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (Devamla) — 1 sa
niye efendim, bitiriyorum. 

Şeker üretiminin artırılması ve ihracata önem ve
rilmesinin, ülkemiz açısından büyük faydalar sağlaya
cağına inanıyor ve köklü bir maziye sahip olan şe
ker sanayiinin bunu da başaracağına güveniyoruz. 

Bütün bu başarıları sağlayan bakanlığın her ka-
' demedeki görevlilerine içtenlikle teşekkürü bir borç 

biliyor, bu güven duyguları içinde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığımızın 1986 yılı bütçesinin bakanlığımıza ve 
yüce Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbasoğlu. 
Şahıslar adına söz alanlardan, lehte olmak üzere 

Sayın Nihat Türker, buyurunuz efendim. 
Sayın Türker, süreniz 10 dakika efendim. 
NİHAT TÜRKER (Afyon) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi grubum ve şah-
I sim adına saygı ile selamlarım. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1986 konsolide 
bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, benden" önceki konuşmacı-~ 
[ 1ar, son olarak 8 Ocak 1985 tarih ve 3143 sayılı Ka-' 
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nunla yeniden teşkil etmiş olan bakanlığın görev ve 
yetkilerini yeterince açıklamışlardır. Bu nedenle ben, 
bakanlığın ilgili kuruluşlarının ikisi hakkında ek bil
gi arz ederek konuşmamı sürdüreceğim. 233 sayılı 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararna
me ile aşağıdaki kuruluşlar bakanlığın ilgili kurulu
şu olarak kabul edilmiştir. Bunlar, Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketi, Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumu, Ağır Sanayi ye Otomotiv Kuru
mu, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketidir. Ayrı
ca, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsa
mına girmeyen; fakat 4 Kasım 1983 tarih ve 165 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararname ile yeniden dü
zenlenen Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Ano
nim Şirketi (DESİYAB) bakanlığın ilgili kuruluşu 
olarak kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğına bağlı kuruluşlardan, Makine ve Kimya Endüst
risi Kurumu, konusunda tek kuruluştur. Bu kurum 
1980 yılında yatırım programlarından çıkarılan 22 
adet projeden 19 adedini kamu kurum ve kuruluş
larına devrederek, kamunun istifadesine sunmuştur. 
Kalan Bayburt, Ordu ve Keskin projeleri üzerinde 
de çalışmaları sürdürmektedir. Kurum, ağırlıklı ola
rak yatırım gücünü askerî projelere yoğunlaştırmış
tır ve 5 projenin 1986 yılı içerisinde devreye girmesi 
kesinleşmiştir. Bu projeler sayesinde, Silahlı Kuvvet
lerimize yeni konularda daha iyi hizmetler götürüle
cek, yan sanayi ile birlikte önemli seviyede istihdam 
imkânı yaratılmış olacaktır. 

Şimdi de (DESİYAB) konusuna gelmek istiyo
rum : İşçi şirketlerinin hamisi olarak kurulan DESİ
YAB, bu şirketlere ücretsiz fizibilete etüdü hazırla
makta ve danışmanlık ve teknik yardım hizmetleri 
vermektedir. Şirketler için yönetici bulmakta, perso
neli için pazarlama, muhasebe ve mevzuat gibi konu

larda eğitim programlarrı düzenlemektedir. Ayrıca 
şirketlere finansman desteği sağlamakta olup, zor du
rumda olanları rehabilitasyona tabi tutarak, millî 
ekonomiye kazandırmaktadır. 1985 yılı başında, (DE
SİYAB) nezdinde, işçi şirketleri için kurulmuş olan 
kredi özel fonu, Mart 1985'den itibaren kullandırıl
maya başlanmış, 10 ay gibi kısa bir zamanda 6 zor 
durumdaki şirket rehabilitasyona tabi tutulmuştur. 
Buna ilaveten, yoğun çaba harcayarak 30 şirketi ve 
projelerini değerlendirip, kredilendirmiştir. 

Banka, kalkınmada öncelikli illerde yöresel uy
gun yatırım alanları, araştırmaları da yapmaktadır. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yapılan araştırma 
tamamlanmış olup, sonuçta Hakkâri ilinde ilin ve 
cumhuriyet tarihinin ilk ve tek sanayi kuruluşu Hak
kâri İplik Fabrikası (DESİYAB) öncülüğünde kurul
muştur. Fabrika Kasım 1985'te üretime geçirilmiş
tir. Banka, faaliyetleri alanına giren şirketlerin mal
larını, Uluslararası fuarlarda, malî külfeti kendisine 
ait olmak üzere tanıtmaktadır. Kurduğu pazarlama 
şirketiyle de, şirketlerin mamullerini pazarlamaya 
yardımcı olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi hükümet po
litikamızın parolası, halka hizmet, hakka hizmet 
olup, işaret ise, ANAP selamı ve kimsenin inkâr 
edemeyeceği yurt çapındaki yatırımlarımızdır. 

Sözlerimi burada bitirirken, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı bütçesinin devlete ve millete hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar). ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türker. 
Çalışma süremizin ilk bölümü bitmek üzeredir. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere, oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 12.55 

••+••—««•>•••<••—• <••• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoglu (Adiyaraan), Yavuz Köymen (Giresun) 

©AŞKAN — 47 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — BAŞKANUĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2, — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgtfe izin 

verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/928) 
BAŞKAN — Görüşmelere 'başlamadan evvel, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tez
keresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, hastalı

ğı nedeniyle, 9.12.1985 tarihinden itibaren 15 gün 

izinli sayılması, Başkanlık Divanının 16.12.1985 ta
rihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karadurhan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

IH. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

• /.. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malt Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Ta
sarıları (1/7Î8, 11719, 3/870, 1/708; 3/871, 1/709, 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

A) SANA Yİ VE TİCARET BAKANLIĞI (De
vam) 

1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1986 Mali Yılı 
Bütçesi, 

2. :•— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçe
si ve kesinhesabı üzerindeki görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Bundan önceki oturumda gruplar adına yapılan 
konuşmalar tamamlanmış ve şahısları adına yapılan 
konuşmalarda lehte bir kişi konuşmuştur. 

Şimdi söz sırası, aleyhte Sayın Tayyar Sadıklar' 
in. 

Buyurun efendim. 
45aym Sadıklar, süreniz 10 dakika efendim, hatır

latıyorum. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Şaym Başkan, yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Sa

nayi ve Ticaret Bakanlığının başlıca görevi, Türk sa
nayiini ve ticaretini geliştirmek ve korumak olmalı
dır. Kanımızca bu bakanlık, bu görevini, uygulan
makta olan ekonomik politika dolayısıyla, kendi ira^ 
desi dışında, yerine getirememektedir. Şayet bu gö
rev yerine getirilmiş olsaydı, sanayi üretiminde 1983 
yılında artış yüzde 8,2 iken... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — 1984... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
1983 yılındakinden bahsediyorum ve bu rakamları 
da bütçe tasarımızdan alıyorum, 6 ncı sayfasında-
dır. 

Bu, 1985 yılında ilk tahminlere göre yüzde 4,7; 
sonraki ifadelere göre yüzde 6'ya düşmez idi. Bu ra
kamlar gösteriyor ki, Türkiye'deki sanayi üretimi 
gerilemektedir. Buna rağmen, Sayın Başbakanımız, 
Türkiye'deki sanayi üretiminin arttığına dair rakam
lar verebilmektedir. Bu rakamları verirken de, ba-
zan dış kaynaklı referanslar vermektedir. Bunlardan 
biri de ÖECD raporlarıdır. Aynı kaynakları kulla
nıyorum, OECD'nin en son raporunda; «Türkiye' 
deki zaten geri bir durumda olan özel sektör yatı
rımları daha da gerilemekte - 1984 için - ve enflasyon 
da 50'lerin üzerine tırmanmaktadır» diyor. Sayın 
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Başbakanımız, bu raporu, olumlu gelişmelerinin ve 
başarılarının bir delili olarak göstermişti; aynı rapor 
başka bir yönden ters anlamda işleyebilmektedir. 

Gene aynı rapor, mademki dışarıdan kaynak gös
termeye devam ediyoruz ve mademki rakamlarla ko
nuşuyoruz, o halde, bu konuda bir mutabakata va
ralım arkadaşlarım. Bazan bir rakamı, bazan da, di
ğer bir rakamı kullanamayız. Bir konuda, eğer, öl
çümüz metre ise, bir başkası çıkıp da, «Ben, artık 
kiloyla ölçü yapıyorum» diyemez; nitekim, enflasyon 
da böyledir. 

Şimdi, bütün resmî raporlardan sırayla sayıyo
rum; Planlamanın hazırladığı 1985 yılı raporunda, 
1983 yılı için enflasyon rakamı - birinci bölüm, onun
cu satır - yüzde 30,6; 1986 yılı programında - sayfa 
2, pragraf 3 - gene, yüzde 30,5; ayrıca, Beşinci Beş 
Yıllık Planla ilgili tüm dokümanlarda da, 1983 ile 
ilgili enflasyon rakamı, yüzde 30,6'dır. Nitekim, 
OECD de bu kaynakları kullanarak, bütün tablola
rında, enflasyonla ilgili rakamları 30,6 şeklinde dök
müştür. Şimdi, Sayın Başbakanımız, «Ben, bu resmî 
dokümanlara itibar etmem, - hatta, olumlu gelişme
ler için de misal verdi - konsorsiyum ve OECD ra
porlarına da itibar etmem; 1983 yılı enflasyon raka
mı, yüzde 40'tır» demektedir. Bu itibarla şunu ifade 
etmek istiyorum; ben, bir Başbakanın yanlış rakam 
vermesini veya kamuoyunu bilerek yanıltmasını 
mümkün görmüyorum. 

FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Öyle bir şey 
yok zaten. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
tşte burada, ortada; rakamları veriyorum efendim. 

Öyleyse, Sayın Başbakana rakam veren yakın çev
resi, kendisini yanıltmaktadır; bunun başka izahı 
yoktur. Bürokrat arkadaşlarımızın hazırladığı bütün 
resmî raporlardaki rakam doğru, OECD'nin verdiği 
rakam doğru, herkesin kabul ettiği rakam bir tane; 
fakat Sayın Başbakan başka bir rakam veriyor ve bu 
rakam da, 1 puan, 2 puan, 3 puan farklı değil; 10 
puan birden farklı oluyor... O zaman, müştereken şu 
hükme varalım arkadaşlar: Sayın Başbakanımıza ve
rilen rakamlar yanlıştır; Sayın Başbakan yanıltılmak
tadır ve o kanalla da, kamuoyu yanıltılmaktadır. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Niye, 
bizi karar vermeye sevk ediyorsunuz? Kendin ver 
kararını. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Belki siz de değerlendirirsiniz diye rakamları arz et
tim efendim. 
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i MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Niye 
berab'er karar verelim? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Ka

rar vermeye davet ediyor bizi. 
I BAŞKAN — Sayın bakan cevap verecektir; siz, 

cevap verme hakkını haiz değilsiniz efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, ANAP programında, serbest 
I rekabet şartlarının hâkim kılındığı serbest pazar eko

nomisi, model olarak ortaya konmuştur. Acaba, ser
best rekabet şartları var mıdır? Şimdi bunu tartışa-

I hm. Bu, özellikle sanayi bakımından çok önemlidir. 
Serbest rekabet şartları içeride, yani Türkiye paza-

I rında yoktur. Çünkü, büyükler, küçüklerin aleyhine 
I korunmaktadır. Böyle serbest rekabet olmaz. Bunun 
I misallerini çok verdiğim için, burada yeniden arz et

miyorum. 
Kamuyla, özel teşebbüs arasındaki rekabet şart-

I lan da, tam tersine olarak, özel sektörün aleyhine bo-
I zulmuştur. Kamu, Merkez Bankasından ve diğer ban-
I kalardan, daha fazla kredi alabilmektedir; buna mu

kabil, özel sektör alamamaktadır. Rakamlar ortada
dır, isterseniz birer birer sayabilirim. O zaman, ser-

I best rekabet şartlan, özel sektör aleyhine bozulmuş
tur. Öyleyse, «Serbest rekabet şartlarını, bizim mo-

I delle tesis ediyoruz» diyemezsiniz. 
I •* 

Dışarıya karşı da, serbest rekabet şartları bozul-
I muştur. Şöyle ki, bir taraftan, Sanayi Bakanlığının 

gıyabında, bazı sanayi ürünlerinin ithalindeki fonlar 
indirilivermekte, diğer taraftan, Türkiye'de imal edi-

I len ürünlerin girdisi olarak ithal edilen malların fon
ları yükseltilivermektedir. O zaman, ne oluyor? Türk 
sanayiinin tam aleyhine bir sistem ortaya çıkartılmış 

I oluyor. Böylece de, dışarıdakilerin lehine, Türk sana
yiinin ise, aleyhine olarak serbest rekabet şartları bo
zuluyor. Bunda, Sanayi Bakanlığının günahı ve tak
siratı yok; bunu biliyoruz. Nitekim, diğer bir husus 
da ortaya çıkıyor. Dışişleri Bakanımız, buradaki ko
nuşmalarında ifade buyurdular: (Konuşmasının say
fa 11) «Gelişmiş ülkeler pazarlarında karşılaştığımız 
korumacılık tedbirleri, serbest piyasa ekonomisinin 

I temel ilkeleriyle bağdaştınlamaz.» 

I Şimdi, Avrupa, serbest pazar ilkelerini uygula
mıyor; biz onlara, onların mallarına serbest rekabet 

I düzeni içinde açıyoruz. Bu çelişkiyi lütfen not edelim 
I sayın arkadaşlarım. 

Serbest rekabet şartları bankacılık sisteminde de 
I bozulmuştur. Dışarıdan gelen bankalara daha büyük 
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avantajlar sağlanmaktadır. Bugün bankacılık siste
mi, bu şartların bozulması sebebiyle sıkıntı içinde
dir. Kârlı bütün muameleler, birbiri arkasına kuru
lan yabancı bankalar tarafından yapılmakta ve kâr
ları onlar götürmektedir. Bu sebeple de bankacılık 
sistemimiz büyük bir sıkıntı içine itilmiştir. 

Bütün bunların sonucu, Birinci Plan döneminde 
özel sektörün yeri ve ağırlığı ekonominin içinde yüz
de 50'nin üzerinde iken, bugün yüzde 40'a düşmüş
tür. Bu sizin eseriniz. Kaldı ki siz, serbest pazar eko
nomisi ve özel sektörün teşvik edilmesi diyorsunuz. 
Demek ki, söylediğinizle yaptığınız arasında büyük 
bir çelişki var; ya bu konularda bir yanlışlık yapı
yorsunuz veya söylememekle beraber siz, devletçi bir 
ekonomi izlemeye çalışıyorsunuz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Oldu 
mu hoca? Olacak şey değil. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Sonuçları arz ettim. 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Eşyanın ta

biatına aykırı. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Efendim, bu, sonuca göre, eşyanın tabiatına da ay
kırı olmuyor; çünkü merkeziyetçiliğe doğru süratle 
gidiliyor; merkezî karar organları sadece Başbakan
lıktadır. Serbest rekabet düzeni kurulmamış' ve piya
sa da teşekkül ettirilmemiştir. Serbest piyasada hiçbir 
faktör fiyatı, piyasanın gereği gibi ortaya çıkma
maktadır. Bunlar tespit edilmektedir; ancak bu tes
pitler de keyfî olarak yapılmaktadır. Bu konularda 
tam bir keyfilik hâkim olmaktadır. Bütün faktör fi
yatlarına bakalım. Para fiyatının, mevduat faizleri
nin, kredi faizlerinin tespiti bunda hangi lojik var? 
Keyfî şekilde tespit edilmektedir. Piyasa buna hiçbir 
şekilde etki yapmamaktadır; kurlar aynı şekilde, KİT 
fiyatları da öyle. KIT fiyatlarının tespitindeki man
tık nedir? Serbest piyasadaki şartlar mı bunu empo
ze ediyor? Hayır. Bu konuda da bir parantez açmak 
istiyorum. 

Sayın Başbakan, «Sadece bizim zamanımızda KİT' 
ler kâr etti» dedi. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, süreniz dolmaktadır, 
toparlayın efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
•Hay hay Sayın Başkanım. 

Kaldı ki, gene bu dokümanlardan ve programlar
daki rakamlardan ifade ediyorum - sayfası ile ifade 
ederim - 1983'te kârlılık oranı yüzde 6,6'dır ve 1984* 

te yüzde 13'e çıkmıştır. Demek ki KİT'ler 1983'te de 
kâra geçmiş. Buna rağmen, Sayın Başbakan, «1983'te 
KİT'ler zararda idi» diyor. Demin arz ettiğim gibi, 
bu konuda da kendisine yanlış rakam veriliyor. Ye
rini, sayfasını ve numarasını, isteyenlere resmî dokü
manlar da verebilirim. Peki sonunda kârlılık ne sağ
lıyor? Bu eğer serbest piyasada teşekkül eden bir fi
yat olsaydı, bunun bir mantığı vardı; fakat gelişigü
zel tespit edildiği için, bunun yükü doğrudan doğ
ruya millete bindiriliyor, bu yük milletin üzerinde 
kalıyor. 1983'te de fiyat zamları, KİT zamları ya
pıldı; ama gereği kadar ve bir hesaba dayanıyordu. 
Bugün herkes gelişigüzel, sadece, büyük kârlar sağ
layabilmek' dçin fiyat zamları yapmakta ve bunun 
sonucunda da millet ezilmektedir ve bir maliyet un
suru da ortaya çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Toparlayalım lütfen. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, ortaya koyduğum şu manzara 
ile, uygulanan bir ekonomik model olmadığını anlat
maya çalıştım; gelişigüzel, keyfî kararlarla yönetilen 
bir ekonomik model. Böyle bir model dünyanın hiç
bir yerinde yok; ama olması lazım gelen bir model 
var; İkinci İktisat Kongresinde ortaya bir model kon
muştur. Bu da, Türkiye için, dinamik, karma bir eko
nomi modelidir. Bunun detayları orada tartışılmıştır. 
Bu modelde, serbest piyasa, ekonominin bütün ni
metlerinden faydalanacak, rekabet şartları yaratıla
caktır; ancak devlet itibarlıdır; devlet bazen üretim 
planlaması yapacaktır, en az Amerika Birleşik Dev
letlerinde olduğu gibi; devlet gerektiği yerde kontro
lünü yapacaktır; en az Batı ülkelerinde olduğu gibi; 
devlet sanayisini koruyacaktır, en az Batı ülkelerinde 
olduğu gibi. Eğer bu model işleyebilseydi, mantıkî 
bir üretim planlaması yapılabilseydi, bugün çiftçinin 
alınteri ile birer birer kazandığı patatesi veya do
matesi çürümeye terk edilmeyecekti. 

BAŞKAN — Efendim, toparlayın lütfen, süreniz 
bitti. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Demek ki, daha akılcı ve Türkiye'nin şartlarına 
uyan bir model vardır ve uygulanılabilir. 

Bu görüşlerimizin ışığı altında, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı bütçesini, bu şekilde, yeterli kabul etme
nin mümkün olmadığını arz eder, gene de hayırlı 
olmasını temenni ederek, yüce Meclise saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
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Acaba hükümet söz almak istiyorlar mı? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan; süreniz 1 

saattir efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; 'Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğının bütçesi üzerinde muhterem hatipler birçok ko
nulara, temas ettiler. Sayın mMletvekiüerimizin temas 

'ettikleri konuların birçoğunda zahirî olarak haklılık 
sebepleri müşahede edilmektedir. Baştan şunu ifade 
etmek isterim. Tenkitler fevkalade olumlu olmuştur; 
bakan olarak, hükümet olarak bu tenkitlerden azamî 
şekilde istifade edeceğiz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının aslî görevleri bu
rada bütün hatiplerce, hemen hemen tarif edildi. 
Bunların arasında, başta, evvela sanayiin gelişmesin
den, yani teknolojinin ileri mertebelere varması yö
nünden çalışmaların zayıflığından, aynı zamanda, 
geçmiş yıllara nazaran, bu yılki sanayi ve aynı za
manda imalat sanayi sektöründe bir gerilemenin mev
cudiyetinden bahsedildi. 

Şimdi benim 'burada arz edeceğim bilgiler, belki 
bir hayli münakaşayı mucip bir durum yaratacaktır; 
ama bütün söyleyeceklerim dintenildiği takdirde, çok 
önemli mesnetlere dayanıldığı müşahede edilecektir. 

1984 yılının genel sanayi büyüme hızı yüzde 8,8 
ve imalat sanayii ise yüzde 9,3 olarak Devlet İstatis
tik Enstitüsünün bültenlerinde gösterilmişti. Bu sene, 
yani 1985'te genel sanayi yüzde 4,5 olarak ve aynı 
zamanda da son rakamları yüzde '6,5 ve imalat sa
nayii de yüzde 5*6 olarak •gösterildi; genel büyüme 
hızı da yüzde 4,9 olarak ifade edildi sabit fiyatlarla. 

Şimdi bir sanayi ve ticaret bakanı, bir memleke
tin endüstrisinin ve aynı zamanda ticaretinin tekâmü
lünü muayyen noktalardan takip eder. Sanayide kri
terler, triangulation noktaları vardır. Bunların başın
da elektrik tüketimi, çimento tüketimi ve çelik tü
ketimi gelir. Sanayi ve ticaret bakanı bunları takip 
eder, eğer mühim bir artma varsa, o memlekette sa
nayi ilerlemektedir; eğer bunlarda ciddî gerilemeler 
varsa, o (memlekette sanayide ciddî gerilemeler var 
denir. 

Yine, sanayi ve ticaret bakanı olarak, dış ticaret 
dengesini, ihracat ve ithalat kompozisyonunu, dış 
'borçlar ve aynı zamanda merkez bankası rezervlerini 
de kriter olarak takip eder. 

Şu halde, Sanayi ve Ticaret ©akanı olarak ben, 
Dövlet istatistik Enstitüsünün ifade etmiş olduğu bu 
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değerler karşısında; elektrik tüketimine, çimento tü-
tekitiımine ve çelik tüketimine (baktım ve bu rakam
larla bizim tüketimimiz arasında bir korelasyon, mu
tabakat tesis etmek mümkün olmadı. Şimdi yüce he
yetinize, Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak, bu mü-
bayenetin ortadan kalkması yönünden nasıl telif edi
leceği hakkındaki görüşümü de deltayı ve mesnedi ile 
arz edeceğim. 

(Bugün Türkiye'de 50 işçiden fazla çalıştıran 2 707 
tane büyük işyeri -sanayi siciline kayıtlı- 5 işçiden 
fazla çalıştıran 9 708 tane işyeri ve mekanik güce 
sahip olan 21 000 işyeri vardır. 

'Bu rakamları verdikten sonra, ilk olarak, elektrik 
tüketimini ele alalım : Şimdi dikkatinizi şu rakam
lara çekmek istiyorum: 1982 yılında 28 milyar 567 
milyon kilovat saat elektrik sarf etmişiz; 19'8İ3 yılında 
29 milyar 567 milyon kilovat/saat elektrik sarf etmi
şiz; artış oranı yüzde 4.3, 1984 yılında ise, 33 milyar 
267 milyon kilovat/saat elektrik saat elektrik sarf 
etmişiz;; hür. evvelki yıla nazaran artış oranı yüzde 
12,5. Aynı zamanda, 1985 yılında bugüne kadar sarf 
edilen miktar ise, 33 küsur milyar kilovat/saattir; 
fakat yıl sonu itibariyle 36,2 milyar kilovat/saat ola
cak ve artış oranı da yüzde 11,4. Bu tüketilen elek
triğin fbüyük bir kısmının sanayide kullanıldığını da 
söyleyeyim. 

'Sanayide fiyatların 2,'5 katına yükseldiği bir mem
lekette -evvelkine nazaran yüzde 250- evvela tasar
ruf yapılacaktır. Nitekim, yaptırdığım bütün tespitler 
göstermiştir, ki, endüstri, büyük tasarrufa gitmiştir; 
kondansatör kullanıyorlar, kompanzasyon yapıyorlar, 
reaktif gücü sıfıra indirmek suretiyle, havadan para 
ödemeyi ortadan kaldırıyorlar. Bu suretle, bizim üret
tiğimiz elektrik de, normal yerine, mahalline masruf 
oluyor. Bana TE'K'an verdiği rakamlardan hesap et
tim (tabiatıyla 335 müesseseyi veriyor, diğerlerine en
tegre ederek) ısanayi bu sene 1 milyar 900 milyon 
kilovat/saat fazla elektrik tüketmiş. Sanayi, 1 mil
yar '900 milyon kilovat/saat elektrik tüketiyor ise, 
(buna karşılık da -"fiyatının artmasından dolayı değil, 
ilave olarak, şimdiye kadar sarf ettiğinden fazla ola
rak 1 milyar 900 milyon kilovat/saat cereyan sarf 
ediyor ve buna karşılık kilovat/ saatini vasatı olarak 
40 lira kabul ©dersem- 76 milyar lira ödüyor. Hiç
bir sektör, hiçbir müessese, havadan, bu parayı TEK 
kazansın diye fazladan elektrik yakmak suretiyle 
ödemez. 'Ben sanayiciyim, fabrikalar işletmişim, kur
muşum; bir müessesede elektrik tüketimi artıyorsa, 
istihsale paraleldir. Bunun aksi varit olamaz, bunu 
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kesinlikle İfade ediyorum. Binaenaleyh, 76 milyar li
ralık bir üretim ise; fabrika çıkışına göre yüzde 5 
maliyet kabul edersek, her mamul üzerindeki elek
trik payını -yani 'bir kravatta, bir mendilde bir el
bisede, bir ayakkabıda, 'bir ıkâğıtta, bir gözlükte elek
triğin vasatı yükü yüzde 5 kabul edilir ki, normal 
biz, fiyat yüksek diye yüzde 5 alalım- yüzde 5 aldı-
biz, fiyat yüksek diye yüzde 5 aralım- yüzde 5 aldı
ğımız 'takdirde, demek oluyor ki, 76 milyar lira elek
trik parası ödüyorsa bu müesseseler, 20 katı olan 1,5 
trilyon liralık yeni istihsal yapıyor demektir; çünkü, 
onun yüzde 5'i, 76 milyardır ve bu kadar para ve
riliyor. Diğer taraftan bir hesap daha isöyleyeyim : 
Perakende üzerinden hesap edersek, o da 30 katıdır, 
genel rakam budur, o da 2 trilyon 1'60 milyar lira
lık perakende satış değeri kazandırıyor. 

Şimdi, bu durumu görünce, ben, ister istemez bir 
telikike girişmek mecburiyetinde kaldım •: Acaba ne
den, bu kayıtlar, 'değerler, bizim bu tespitimizle pa
ralel değildir? Diğer taraftan, çelik endüstrisinin de 
rakamlarını çıkardım.. Bu tespitlerden sonra, 'benim 
hareket tarzımı ve neticelerini, tabiî, yüksek Meclise 
biraz sonra arz edeceğim. 

Demir çelik ürünleri (demir, çelik, pik ve her 
türlü ürün) gerek üretim, gerek ithalat, gerek ihracat 
çıktıktan sonra yurt içinde kullanılan demir ve çe
lik mamullerini -çelik döküm de dahil- şimdi arz 
ediyorum: 1983-1984-1985 yılları üretim miktarları 
şöyledir >: 1983 yılında üretim 4 milyon 422 'bin ton, 
-tabiî, pi'k ve çelik «döküm de dahildir- ithalat 708 bin 
ton, ihracatımız 990 bin ton ve bakiye yurt içinde 
kalan 4 milyon 140 bin tondur. 

1984 yılında üretim 5 milyon 659 bin ton, ithalat 
1 milyon 069 bin ton, ihracatımız ise, 1 milyon 502 
bin ton; 'bakiye 5 milyon 226 bin tondur. 

1985 yılında, yani bu, yıl ise -daha rakam tamam
lanmamış olmasına rağmen- üretim 6 milyon 249 
bin ton, ithalat 1 milyon 255 bin ton -muhtelif çelik 
mamulleri ürünleri ve kütük dahil- ihracatımız 1 
milyon 742 hin ton ve Türkiye için kullanılan ba-
'kiye ise 5 milyon 762 'bin tondur. 

Şimdi, 1983'te 100 rakamı, 1984'te 126, 1985'te 
139,1 oluyor; yani yüzde 39,1. Gerek ithal suretiyle, 
gerekse memleket içi istihsalde, çelik, demir, pik ve 
aynı zamanda çelik döküm kullanılmıştır. 

(Şimdi, bunlar olunca, siz bakan olarak ne ya
parsınız? O zaman demek ki, Devlet İstatistik Ensti-
tüsüyle, bizim hu görüşümüz arasında bir mübayenet 
mevcuttur. Şu halde bu mübayeneti tespit için na-
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sil hareket edelim? Şimdi, şöyle arz edeyim : Bu ra
kamları tespitten sonra, ben, Devlet istatistik Ensti
tüsünün uzmanlarını, Sanayi Bakanlığının bu işle 
meşgul olan uzmanlarını ve aynı zamanda Devlet 
Planlamadaki uzmanları çağırdım ve altı tane grup 
teşekkül ettirdik. 

M. TURAN BAYEZİT (^Kahramanmaraş) — Çi
mentoyu da söyleyecektiniz? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Müsaade et, çimen
toyu 'Söyleyeceğim, sonra gelecek. 

'Bu gruplardan birincisi; İstanbul, Tekirdağ, Ko
caeli, Edirne; ikinci grup, Bolu, Bursa, Balıkesir; 
üçüncü grup, İzmir, Denizli, Manisa, Eskişehir, Af
yon, İsparta; dördüncü grup, Adana, Hatay, İçel, 
Gaziantep; beşinci grup, Malatya, Kayseri, Diyar
bakır, Elazığ, Şanlıurfa, Siirt; altıncı grup, Ordu, An
kara, Zonguldak, Konya ve toplam olarak 25'i dev
let, 84'ü özel olmak üzere 109 müesseseye, bu teşek
kül ettirdiğimiz grupları gönderdik. «Devlet İstatis
tik Enstitüsünün rakamlarına göre ne gi'bi 'bir mü
bayenet mevcuttur?» diye, işyerindeki üretimi tes
pit ettirdim. Tabiatıyla, bu çıkan değerleri Sayın 
Başbakanıma ve aynı zamanda da, İstatistik Enstitü
sü Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı Sayın 
Dinçerler'e de arz ettim. Çıkardığımız rakamları 
gösterdiğimizde, kendilerinin de bunu tespit ettikleri
ni, hu sebepten dolayı, dünyada istatistik yönünde 
mütehassıs olan müesseselerle şu an temasta bulun
duklarını bana ifade buyurdular. Tabiatıyla, biz, sa
yın bakanımın bizden önce bu meseleyi tespit edip, 
böyle bir teşe'bbüste bulunmasını fevkalade sevindi
rici ve hakikaten şükranımızı ifade etmek mecburi
yetinde kaldığımız bir olay olarak karşıladık; çün
kü neticede, oradaki rakamların ısağlıklığı, hepimizin, 
her meseleyi doğru görmemize bağlı. Aksi halde de, 
bir rakamlar kargaşası içerisinde yüzmemizi doğu
racak. 

Neticede rakamlar şöyle çıktı: Müessese olarak, 
mesela tekstil endüstrisinde 12 müesseseye gidilmiş 
-•müessese ismini vermeyeyim; fakat icap ederse, yi
ne söyleyebilirim- işyerinde elektrik tüketimi artımı 
yüzde 11.84; Devlet İstatistik Enstitüsüne göre yüzde 
34.10 artış olmuş, tespit edilen yine 34.10; onda bir , 
değişiklik yok. Başka bir müessesede 9.72 elektrik 
tüketimi; fazlası var ve Devlet İstatistik Enstitüsüne 
göre -48.5; yani negatif; fakat pozitif 5.48. Tekstilde 
başka bir müessesede, yine denk çıkmış. Başka bir 
müessesede, yine elektrik tüketimi -2.63 olmasına 
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rağmen, üretim, Devlet İstatistik Enstitüsünün ra
kamlarına göre -10, son tespit edilen (heyetçe tespit 
edilen) 18,55. Mesela, bir müessesede - 85 olarak gös
terilmiş; 'halbuki, üretim var; fakat fason işlediği için 
hesaba alınmamış. Diğer bir müessesede 4 göstermiş 
Devlet İstatistik Enstitüsü, elektrik tüketimi yüzde 
1'2 artmış olmasına rağmen, peşine 15.30 olarak he
yetçe pozitif bir rakam tespit edilmiş ve rakamlar 
böyle gidiyor; yani - 41 olan, + 8,5, - 25 olan + 
20, + 20 + 20, + 40 olan + 52, elektrik tüketimi 
23.50 ve bu suretle bu liste b'öyle devam ediyor... 

Şimdi, buradan çıkan sonuç: Görüyoruz ki, bi
zim tespitlerimize göre, kesinlikle bu müesseselerin 
üretiminde fazlalık olmasına rağmen, bir hata vukua 
gelmiştir. İstettik, tetkik ettik, listeleri gördüm; o 
mevcut formla, müesseselerin doğru bilgi vermesi, bir 
de doğruluk yönünden, sağlıklılığı yönünden ve aynı 
zamanda da gönderme yönünden herhangi bir müey
yidesi olmayınca.... 

Ben Devlet İstatistik Enstitüsünü itham etmiyo
rum, burada, ortada bir vakıa var. Vakıa şudur : Dev
let İstatistik Enstitüsü formunun gerek hazırlanışın
da, (eskiden yapılmış bir form bu) gerek doldurulu-
şunda hatalar, arama noktalarında hatalar ve her in
sanın hata yapması da mümkün. Binaenaleyh, endüst
ri dalına göre ayrıca bir form hazırlanması lazım ve 
bu ayrı formlar içerisinde çalışılması halinde de çok 
sağlıklı rakamlar, Devlet İstatistik Enstitüsüne gelir 
ve bunun da bir müeyyideye bağlanması lazım. Veri
len rakamın altına bir tek kâtibin, bir müdürün veya 
bir genel müdürün imzası hiçbir mana ve mahiyet 
ifade etmiyor; çünkü birinci sayfada, «Bu, hiçbir su
rette, takip yönünden, şu yönünden, bu yönünden 
kullanılmayacaktır» diye yazıyor. Binaenaleyh, şu hal
de, burada sistemde bir değişiklik yapmak gerekiyor. 

Gelelim ikinci hususa : Bu husus da çok önemli; 
ayrıca dört tane mesnedi var. Çimentoyu, Türkiye'de, 
ikinci kriter olarak -Sanayi Bakanı olarak- ele almak 
mecburiyetindeyiz. Bakalım çimento tüketiminde ne 
gibi değişiklikler olmuş ve bu değişikliklerin ne gibi 
neticeler doğuracağını da görmüş olalım. 

1985 yılının Türkiye iç tüketimi 16 milyon tona 
yükselmiş durumda; 1983 yılında bu rakam 11 mil
yon 562 bin tondur; aradaki fark, takriben 4 milyon 
400 bin ton, yani yüzde 38.3'tür. 

Şimdi burada bir hesap yapalım : Bu sene içinde, 
1983 yılına nazaran farklı olarak kullanılan bu 4 mil
yon 400 bin ton çimentonun 2 milyon tonu barajlara, 
köprülere ve yollara; 2 milyon 400 bin tonu da inşa-

I atlara gitsin; 100 metrekarelik inşaatta, takriben 35 ile 
I 40 metreküp beton sarf edilir, bu ise, 12 ton civarın-
I da çimento demektir. Şimdi, 2 milyon 400 bin ton 
I çimentoyu -mademki inşaata sarf ediyoruz dedik bu 
I hesaba göre- 12'ye böldüğüm takdirde, 200 bin konut 

yapar ve bunun ilave meydana getirdiği, 100 metre-
I kareyle çarparsak, o zaman 20 milyon metrekare ya-
I par. İnşaatın bir metrekaresini üstü üstüne 40 bin li-
I radan mal ettiğimizi kabul edelim. -80 de var, 70 de 
I var, 60 da var belki 35 te var- o takdirde 800 milyar 
I liralık bir inşaat devam ediyor, bunun da yüzde 40'ı 
I işçiliktir; genelde Türkiye'de budur. O takdirde, 800 
I milyarın yüzde 40'ı olan 320 milyar liralık da istih-
I dam doğurmuştur. Diğer taraftan 320 milyar lira, in-
I şaatta ve yaptığımız hesaba göre barajlar ve yollar da 
I 40 milyar lira olmak üzere, toplam 360 milyar lira-
I lık bir istihdam doğmuştur. İlave istihdam, 11 milyon 
I 562 bin tonun üzerinde sarf edilen 4 milyon 400 bin 
I ton çimentonun meydana getirdiği istihdam... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın bakan, bunlar 
I istatistikî gerçekler mi, varsayımlar mı? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Varsayımlar... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, bu son kısmı 
tabiatıyla varsayımdır. Şimdi, müsaade buyurursanız, 
istatistik! gerçeğe geçeceğim. 

I Şimdi bir rakam vereyim : 4 milyon 400 bin ton 
I çimento kullanıldığı zaman, ki bu gerçek, yani tah-
I min değil. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Varsayım... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL i(Devamla) — Hayır hiçbir zaman 
I varsayım değil. Bu, kesinlikle, işte fazla sarf edilmiş. 
I 2.7 özgül ağırlıkla çarparsam, o zaman 4 milyon 400 
I bin ton çimento 300 dozajdan, 14 milyon metreküp 
I yapar. 14 milyon metreküpü çakıl ve kumu bulmak 
I için 2,7 ile çarparsam 39 milyon ton çakıl ve kum ya-
I par; şimdi buna 4 milyon tonu da ilave edersem, 43 
I milyon ton çakıl, kum ve çimento taşınacak; 10 ton-
I luk kamyondan 4 milyon 300 bin kamyon seferi ya-
I par. Yani, bu rakamın programla, planla alakası yok. 
I ıBurada bir rakam daha vereyim; İstanbul yakası 
I 1984 senesinde belediyeden 6 500 ton kum satın almış, 
I 1985 senesinde 25 bin ton kum satın almış. Şimdi bu-
I rada şu durum var : Gerek bu kum sarfiyatı, gerek-
I se çimento tüketimi yanında, diğer taraftan, Devlet 
I İstatistik Enstitüsünde, inşaat sektöründeki büyüme 
I hızı, maalesef, bu yıl için 0,9, geçen yıl için 0,6, ev-
I velki yıl için 0,6 olarak gösterilmektedir. Biraz son-
| ra arkadaşlar heyetinize dağıtacaklar. 
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Ben 1973 - 1977 arası ve 1968 fiyatlarıyla inşaat 
v sektörünün gelişme hızını, yıl yıl, sizlere söyleyece

ğim. Şimdi bu çok önemli ve tamamen istatistik! ra
kamlara dayalı. 

Şimdi, burada, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında 1973 yılında 1968 fiyatlarıyla inşaat sektörü
nün gelişme hızı, dikkat buyurursanız, 1973'te 7,3; 
1974'te 6,2; 1975'te 8,5; 1976'da 8,3; 1977'de 5,6; 
1978'de 4,2; 1979'da 4,2; 1980'de 0,8; 1981'de 0,4; 
1982'de 0,5; 1983'te 0,6; 1984'te 0,6 ve 1985'te de 
0,9. Şimdi kesinlikle iddia ediyorum ki, bu son ra
kamlar yanlıştır. 

Sebebi: Efendim, nüfusumuz 38 milyon 170 bin, 
kişi başına 1973 yılında 216 kilo çimento tüketmişiz 
ve bir evvelki yıla nazaran 7,3 kalkınma hızı sağla
mışız, yine 1974 senesinde kişi başına 218 kilo çi
mento tüketmişiz ve 6,2 olmuş; öte tarafta bu sene 
listenin en yüksek rakamı fert başına 348 kiloya yük
selmiş; ama ondan sonra 0,9 olmuş. Bu mümkün de
ğildir, kesinlikle bu rakam yanlıştır. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — 0,9'u nereden 
buldunuz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — O zaman hepsi 
yanlış. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuşmaya
lım efendim, size sonra sual sorarlar, cevap verirsi
niz. Lütfen devam buyurun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Müsaade buyurun, izah 
edeyim. Bunun sebebini araştırdık neden yanlışlık 
olduğunu da tespit ettik; arz edeceğim. 

Biz iktidara geldiğimizde, gördük ki, çimento tü
ketimi 1983 yılında 243 kilo imiş, 1984 yılında yüz
de 19,6 artarak 285 kiloya çıkmış ve nihayet 1985'te 
yüzde 15,7 artarak 348 kiloya çıkmıştır. Dolayısıy
la, 1983 yılına nazaran da yüzde 38,3 artmış durum
dadır. Bu hata nereden geliyor? Tüketim bu kadar 
fazla iken, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 
böyle rakamlar varken, hiç olmazsa o rakamların 
yüzde yüz üstünde olması beklenirken, neden bir ha
ta var? Tetkik ettiğimizde şunu gördük: İskân ruh
satı, Devlet İstatistik Enstitüsüne geldiği zaman, me
ğer onu esas alarak, 1968 fiyatlarıyla değerlendiri
yorlar; yani oturma iznini... 

Ben iki ay zarfında otuz taneden fazla belediye
ye gittim ve kendilerine sordum; siz gönderiyor mu
sunuz dedim. Gönderen adamı dahi bulamadılar. 
Nedenini sordum; müeyyidesi yok; Devlet istatistik 
Enstitüsüne sordum, müeyyidesi yok... Demek ki, 

bu, büyük bir ihmale uğramış ve bu ihmal seneler
ce devam etmiş. Şunu da söyleyeyim; bu sistemde 
devam edilmesinin, çok fahiş bir hata daha yapaca
ğı meydanda. Diyelim ki, üç sene sonra iskân izni 
verildi ve o iskân izni de geldi bize... O sene, Dev
let istatistik Enstitüsü, inşaat sektöründe patlama 
olacak düşüncesiyle büyük bir rakam koydu, yüzde 
7, yüzde 9, yüzde 10 gibi; fakat o sene içerisinde de 
çimentoda tüketim 3 milyon ton azaldı... Bunu nasıl 
telif edeceğiz? Mümkün değil... 

Bir konuyu daha arz edeyim: Biliyorsunuz, ta
pu tahsis belgeleri verdik; o belgelere göre, 1 milyon 
441 bin kaçak inşaat, 325 bin de gecekondu var. Bun
ların oturma izni yarın Devlet istatistik Enstitüsüne 
geldiği zaman, sunî olarak sanki inşaat yapılmış gi
bi, büyük bir rakam olarak hesaba girmiş olacaktır. 
Demek ki, bu sistemden kesinlikle vazgeçmek gere
kiyor. Nitekim, istanbul'da son aldığım rakamlar : 
1983 yılında 2 235 tane ruhsat verilmiş, 1984 yılında 
5 972, 1985 yılında düne kadar da 10 940 tane ruh
sat verilmiş. Bütün bu rakamlar kesinlikle gösteri
yor ki, Devlet istatistik Enstitüsünün inşaat sektörü
nün genişleme hızında kabul ettiği ve takip ettiği sis
temde bir hata mevcut. Bunu Amerika ve Avrupa 
nasıl yapıyor, diye sordum, 

Enteresan; cevap şöyle: inşaat ruhsatı alındığın
da, o inşaata bir numara veriyorlar; diyelim Ankara 
06, merkez 01, Çankaya yine 01 diyelim, ondan son
ra da 87 641 diye bir numara. Tabiî, bu numarada 
inşaatın metrekaresi belli... Ertesi ayın sonunda bir 
tek kişi bir tek karta imza atıyor ve ben inşaatımın 
yüzde 5'ini bitirdim; gelecek ay yüzde 7'sini tamam
ladım; öbür ay 12'sinin; nihayet yüzde 100'ünü ta
mamladığı zaman, her ayın neticeleri de kompütüre 
işlendiği için, bütün bilgiler elde mevcut olmuş olu
yor. Nispetlerde bir hata olabilir, yüzde 70 biteni, 
yüzde 65 bildirmişler ise, bunlar meydana çıkıyor; 
ama bizde hesaba girmemiş, gelmiyor. Çünkü, bele
diyenin ilgili memuru meseleyi bilmiyor; mükellefi
yetinin ve mecburiyetinin müeyyidesi de yok. Beledi
yedeki görevlinin böyle bir bilgiyi Devlet istatistik 
Enstitüsüne göndermesi gerekir. Belediye reisine so
ruyorum, o da seferber oluyor; bir saat sonra, «Sa
yın bakanım bu iş şöyle olmuş, böyle olmuş; arada 
bir gönderiyormuşuz» diyor; kimisi de hiç > bilmiyor. 
Yani belediyelerde bu konuya muhatap olan kişiyi 
ben bulamadım. 

istanbul'da, Kumburgaz da dahil mi, diye sor
dum; «Efendim, o, belediye değil, köy» dediler. Ya-
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ni, orada 250 - 300 bin kişi oturuyor, inşaat yapılmış 
ve bu hesaplar intikal etmemiş. Böyle şey olmaz... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Tedbir aldınız 
mı Sayın Bakan? 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — İn
şaat ruhsatını imar müdürlüğü verir; o nasıl inşaat 
yapar, ruhsatsız? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Yok efendim, bunlar 
intikal etmemiş. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
Sayın Bakanım, cevap vermeyin efendim, lütfen 

devam buyurun. Karşılıklı konuşma sıhhatli değil. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Şimdi netice... 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Gü
veni sarsıyorsunuz, devleti yıkmayın. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, muhterem milletvekilleri; burada şunu ifade edi
yorum: Şimdi mutlaka ve mutlaka, Devlet istatistik 
Enstitüsü, çimentonun genel tüketimi ile, iç tüketimi 
ile inşaat sektörünün büyüme hızı arasında bir ko
relasyon, bir münasebet, bir formül bulmak duru
mundadır. Eğer bunda ciddi bir muhalefet varsa, 
ciddi bir mübayenet varsa, o hesapta yanlışlık var
dır. 

Binaenaleyh, burada iddia ediyorum ki, iki sene
de çimento tüketiminde yüzde 38,3, demirde - demin 
de söyledim bütün çelik hadde, çelik mamulleri ve 
çelik döküm de dahil - yüzde 39,1 artma vardır, öte 
tarafta, sanayideki gelişme hızımız bu rakamlarda 
ve aynı zamanda da inşaat sektöründe de 0,9 civa
rında»... Bu mümkün değildir. 

Binaenaleyh, Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak, 
yüce Meclise, hangi noktalarda meseleyi takip etti
ğimi arza çalıştım. Görülüyor ki, tenkitlerde, bu bü
yüme hızının negatif olması dolayısıyla Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı görevini yapamamıştır iddiaları ye
rine, yeni bir tez getiriyoruz. Bakanlar Kurulunda -
biraz önce de arz ettiğim gibi - Sayın Dinçerler'e ve 
Başbakanıma da arz etmiştim; Sayın Dinçerler duru
ma muttali oldukları için benden evvel gerekli teşeb
büsleri yapmıştır. 

Binaenaleyh, bu meselenin tabiatıyla ciddi olarak 
hükümet tarafından da ele alınacağından emin ola
bilirsiniz. Burada, demek oluyor ki, sistemin değişti
rilmesinde, bir çimento ile korelasyon, demin söyle
diğim gecekondu ve kaçak inşaatlardan 1 milyon 700 

küsur bin tane ruhsat gelecek. Demek ki, bu sistem 
ile bunun da ayıklanması ve mutlaka bir müeyyide 
konması, bu suretle yeni bir sistemin oluşturulması 
zarureti meydana çıkmış oluyor. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın bakan, bunları 
evvela hükümet içinde yapsanız?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜŞEYlN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, ben bu ra
kamları biraz önce arz ettim. Bütçe müzakereleri 
başladığı sırada rakamlar geldi; onun için hüküme
tin içerisinde görüşemedik, yani o yönden. Demin 
arz ettiğim altı grubun tetkikleri, bütçe müzakerele
ri başladığı sırada geldi. Biz Mecliste olduğumuz 
için, bakanlar kurulu toplanmadığı için, bakanlar 
kurulunda görüşülemedi. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Bakan, rakam
ları olsa olsa metoduna göre mi saptıyorsunuz? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, metot de
ğil... 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, bunları Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
söylediniz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Hayır efendim, bunu 
ilk defa arz ediyorum. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Ha
yır, Plan ve Bütçe Komisyonunda da aynı şeyleri 
söylediniz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Hayır efendim; söyle
dim; fakat o zaman tespit etmemiştik, bütün rakam
ları fiziksel olarak tespit etmemiştik. Şimdi ben yü
ce Meclise bütün rakamları ve mübayeneti de bura
da arz etmiş oldum. 

Efendim, diğer taraftan, araştırma ve geliştirme 
yönünden, Türkiye'de tekâmülü sağlama görevinin 
de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verildiğini arka
daşlarım ifade buyurdular. Doğrudur ve bu yönde 
çalışmalarımız hızla devam ediyor. Belki biz bunun 
reklamını yapamadığımız için, sayın rnilletyekilleri-
miz meseleye muttali değildirler. 

Biliyorsunuz, üniversite - sanayi işbirliği, aynı za
manda TÜBİTAK'ın çalışmaları var. Bunun dışında 
silah endüstrisi, Makine ve Kimya Endüstrisi, Sana
yi ve Ticaret Bakanlığına bağlıdır. Bugün silah imal 
eden yegâne müessese Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumudur. Bugün silah endüstrisinin yeni bir saf
haya geçtiği 1985 yılındayız. Bu fonun teşekkülü Sa-
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nayi ve Ticaret Bakanlığındadır; gerçi fikir sayın 
Başbakanımıza aittir; ama şunu da söylüyeyim; bu 
işin teşekkülünde, bu şekle gelmesinde, bakanlığımız 
büyük rol oynamıştır ve şu noktadan da hareket 
edilmiştir : Biz, daima yeni teknolojiyi Türk en
düstrisine enjekte etmek suretiyle, endüstrimizin 
yepyeni bir dalı olan silah endüstrisinin de tekâmü
lünü sağlamak istemişizdir. Bu, bu sene başardığı
mız mühim hizmetlerden biridir. Nitekim, son açıl
mış olan top fabrikası, aynı zamanda açılacak olan 
yeni top fabrikası, namlu fabrikası ve 9 projeden 
ikisi gerçekleşmiştir, diğerleri devam etmektedir. Bun
lar da bizim, özel olarak, gizli çalıştığımız; fakat 
izahı.veya ilanı mümkün olmayan gizli hizmetlerdir. 
Mahremiyetine binaen bunları bundan daha fazla 
açmak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız, yatı
rımlar konusunda teşvik belgelerinin azlığından bah
setti. 1983 yılında Bakanlığımızdan 571 milyar lira
lık teşvik belgesi alınmışken, 1984 yılında 1 trilyon 
105 milyar liralık, 1985 yılında ise, 3 trilyon 187 mil
yar liralık teşvik belgesi alınmıştır, global rakamı 
budur. 

Bildiğiniz gibi, biz yatırımları beş kanaldan fi
nanse ediyoruz. Bunlardan birincisi, bütçe kaynaklı 
yatırımlar; ikincisi, kamu iktisadî teşebbüsleri; üçün
cüsü, özel sektör yatırımları; dördüncüsü, yabancı 
sermaye yatırımları; beşincisi de, fon kaynaklı yatı
rımlardır ki, bunlar takriben 900 milyar civarında 
oluyor. Gerek savunma fonu, gerek konut fonu ve 
aynı zamanda kamu ortaklığı fonu, bu da mühim 
bir yatırım kaynağıdır; diğeri de, ihaleli dış kredi 
yatırımlarıdır ki, bu da bizim için bir kaynak ola
rak kullanılmaktadır. Bu yözden kalkınma hızının 
düşük olacağından endişe edilmemesini izaha çalışı
yorum. 

Bir de güneydoğu ve doğu illerinde yatırım ya
pılmadığından bahsedildi. 

Ben kesinlikle ifade edeyim, bu yörelerde 1987 
yılının sonuna kadar bütün köylere elektrik gitmiş 
olacaktır; keza 1987 yılının sonuna kadar bütün bu 
köylere telefon da bağlanmış olacaktır. 

Biliyorsunuz büyük sulama projeleri başlamıştır. 
Aynı zamanda - liste önümde - doğu ve güneydoğu 
illerinde 45 tane küçük sanayi sitesi yaptırıyoruz; 
bizim iktidara geldiğimizde küçük sanayi sitesi 11 
tane idi. Binaenaleyh, bizim bakanlığımızın hizmet
lerinde de fevkalade büyük bir artış mevcuttur. 

Bunu da bilgilerinize arz etmek isterim. 
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I PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Bakan, fab-
I rikalardan ne haber? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Şimdi Halk Bankası-

I nın... 
N. NACİ MIMAROĞLU (Siirt) — Sayın Baka-

I nım, Doğu ve Güneydoğu da kaç tane fabrika var
dır? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, Doğu ve 

I Güneydoğu da, şöyle söyleyeyim, Mardin'de, (benim 
I geçen sene attığım temel dışında) bu sene attığım 
I bir temel var; 1 milyar 800 milyon liraya özel sek-
I tör kuruyor. Geçen sene bizim Hakkâri de attığımız 
I temel de bu sene açtığımız fabrika var. Aynı zaman-
I da da Mardin ve - bizden evvel başlamış ve devam 
I edip biten - 2 fabrika var. Bunun dışında da bize 
I müracaatlar... 

N. NACİ MIMAROĞLU (Siirt) — Siirt için Sa-
I yın Bakan?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Siirt için şöyle söyle-

I yeyim: Biz, Siirt için bir iplik fabrikasının projesi-
I ni hazırladık; 2 milyon lira vererek, fizibilite rapo-
I runu bitirttik. Yerini de daha tespit etmedik. Yüz-
I de 90'ı devletin, yüzde 10'u da halkın katkısıyla bu-
I nu da orada realize edeceğiz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Kapanan fabrika-
I lardan ne haber Sayın Bakan?. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYtN 
I CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, müsaade bu-
I yurun, onları soru olarak sorarsınız. 
I BAŞKAN — Efendim, sual sormayın, suallere 
I daha gelmedik. 
I Sayın Bakanım, lütfen siz de cevap vermeyin. 
I Nasıl olsa sualleri sonra sorarlar. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYtN 
I CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, Halk Ban-
I kasının ihtisas kredileri olarak, esnaf ve kefalet koo-
I peratifleri aracılığıyla sanayiciye verdiği kredi, bu 
I sene 225 milyar ve ticarî krediler de 89 milyar lira-
I dır. Program, 250 milyar ve ticarî krediler de 95 
I milyardır. Bunlar aynı limitler altında aşağı seviye-
I de devam etmiştir. Binaenaleyh, iddia edildiği gibi 
I ticarî kredileri büyük bir banka değildir. 
I Tacir - esnaf tarifi söylendi ve biz de söz vermiş-
I tik. öyle zannediyorum, bu hafta içerisinde Sayın 
I Cumhurbaşkanımıza arz edilir. 
I Şimdi, bir de ödemelerle ilgili olarak, pamuk 
I borçlarının ödenmesi konusunda burada şikâyette 
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bulunuldu. Konuyu şöyle arz edeyim efendim: Bi
zim, şu ana kadar, tarım satış kooperatifleri vasıta
sıyla çiftçiye ödediğimiz para 91 milyar liradır; ya
rın da çiftçimize ödenmek üzere 1 milyar 250 milyon 
lira gidiyor; demek ki, çiftçimize 92,5 milyar liraya 
yakın bir para ödenmiş oluyor. Pamukta 30 milyar 
lira olmak üzere, toplam 36 milyar lira borcumuz 
mevcuttur. 

Ayrıca, üreticiden 354 bin ton da kütlü pamuk 
aldık. Kütlü pamuğun dünya piyasa fiyatı kilogram
da 195 lira olduğu halde, biz kilogramını, dünya 
piyasalarının da üstünde olarak, yaklaşık 240 
lira civarında bir fiyatla aldık. Bundan dolayı 
da büyük bir tehacüm oldu ve borçlandık. 150 bin 
ton pamuk alımını hedeflememize rağmen, program
ladığımız hedefin çok üstünde, 204 bin ton fazlasıy
la 354 bin ton pamuk almak zorunda kaldık. Bu se
beple, hedeflediğimiz program doğrultusundaki öde
melerimiz tamamdır, hatta program hedeflerinin üs
tünde de ödeme yapmış durumdayız. 

Sayın Turhangil, «SAN'lı şirketler kendi kaderi
ne bırakıldı» diye bir ifade de bulundular. Efendim, 
şimdi ekim ayı sonu itibariyle yapılan harcamaları 
veriyorum: TÜMOSAN için bütçeye 12 milyar 200 
milyon liralık bir ödenek konmuş, bunun yüzde 78'i 
oranında olmak üzere 9,5 milyar liralık harcama ya
pılmış. TAKSAN için 4,8 milyar lira ödenek kon
muş, bunun üzerine çıkılarak, yüzde l l l ' i oranında 
olmak üzere 5,8 milyar liralık harcama yapılmış. 
TESTAŞ için 2 milyar lira ödenek konmuş, bunun 
yüzde 60'ı oranında olmak üzere 1,2 milyar liralık 
harcama yapılmış. Yani, programa konan toplam 
19 milyarlık ödeneğe karşılık 16,5 milyar liralık bir 
harcama vuku bulmuştur. 

Efendilim, şimdi de hemen hemen bütün arka
daşlarımızın temas ettiği DESİYAB konusuna gel
mek 'istiyorum. DESİYAB, 1985 yılında, 29,5 mil-
yon Doyçe Marklık bir kredi 'imkânımı kullanarak 6 
şikkebin rehabilitasyonunu sağlamış ve aynı zaman
da da 30 ıtame işçi şirketime yatırım ve istetme ser
mayesi vermiştir. Demek iki, DESİYAB bu senekti 
fiilî hizmetinin neticesi olarak 36 tane şirketim, -bi
zim düşündüğümüz manada- rehabilirjasyonunu sağ
lamış bulunuyor. Arkadaşımız Almanya'dan yeni 'gel
di; 1985 yılı içindeki 29,5 milyon Doyçe Marklık 
rakam, 1986 yılı içim de 55 milyon Doyçe Mark ola
rak yeniden realize ediliyor. Şu aında 6 şirketin re-
ha'bili'üasyoMi sağlanacak ve aynı zamamda da, önü
müzdeki üç aıy içerisinde yatırım ve İşletme serma-
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yesi vereceğimiz şirketleri tetkik etmekteyiz; tabiatıy
la Doyçe Mark karşılığı para da bütçeden veril-
mek'tedir,. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarımızın temas ettükleri 
dizel otomobili konuşuma gelmiş (bulunuyorum. Evve
la, «Niçin yenili rnıotor yapılmıyor» hususunu yüce 
Mecliste bir 'defa daha ifade edeyim. 

Efendim, bizim çıkardığımız tebliğde, yerlıi mo
toru 2 senede yapacak tarzda zorlayıcı hükümler 
gebiriimıişbir. Yerli motor yapımında kademe kademe 
yerlıi yapım yüzdesi artırılacak olup, yüzde 20, yüz
de 40, yüzde 60 oranlarına ulaşılarak ve yüzde '80 
seviyesinde yerli yapım hedefine 2 senede varılmak 
meöbuniyebi vardır; yoksa, biz İthalatı keseceğiz. 

«Efendim, 'bunu TÜMOSAN'da yaptırsaydımız» 
dendi. 

Muhterem arkadaşlarım, TÜMOSAN'ım yaptığı 
motorlarım ağırlığı 292 tilâ 395 kilogram arasındadır; 
halbuki 'bu motorlar 100, 107, 117 ve 120 kilogram 
(arasında tok ağırlığa sahiptir. Aynı zamanda, tabiatıy
la o motorları Türkiye'de yaptırabillmek içim ya TÜ-
MOSAN'la, ya Pancar Motorla veya diğer mües
seselerle anılaşmak mecburiyebi vardır. Binaenaleyh, 
biz bu konuda müeyyide getirmişiz, zorlama getirmi
şiz: 2 sene zarfımda 'bu motorlarım Türkiye'de yapıl
masını sağlamak mecburiyetindedirler, aksi halde 
ithalatı durduracağız. 

Diğeri ise, niçin biz böyle bir konuya girdik, 
hususudur. 'Birincisi, tabiatıyla bu talep evvela şo
förlerden geldi. İkincisi, bilinçsiz olarak hareket et-
meleriini önlemek maksadıyla, biraz önce arkadaşla
rımızın da işaret buyurdukları gibi, Sanayi Bakanlığı 
o yönde rehber olmak istedi. Üçüncüsü, biz tebliği 
çıkardığımız anda, o zamanki hesaplarımıza göre 
fiyatlar 850 bin lira idi; fakat, .büiyomsumuz Güm
rük Vergisini yüzde 1 koymuştuk, ki toplam fiyata 
yüzde 17 tesir ediyor, ©ilabara KDV çıikltı, yüzde 
10'da bu tesir etti; demek oluyor ki yüzde 27 -tak
riben 200 ıbin lira- öivarımda Ibir meblağı maalesef 
'devlet pay alıyor. 

Sumu da arz edeyim, 'gerek Doyçe Mark gerek 
Fransız Frankında yüzde 35 ila yüzde 37,5 arasımda 
ıkur değişikliği olması dolayısıyla fiiyatlar yüksek gö
ründü ve biz hemen bu dizel (diesel) firmalarını bu
raya toplayarak ihbarda ıbuılıumduk. Şu ana kadar, ba
na bildirilen rakamlara göre, motor fiyatlarımı Per
kim firması 1 trilyon 403 bin liradan 1-milyon 360 
bin İkaya, Wolksvagen fiinması 1 milyon 582 bim 
liradan 1 milyon 487 bin liraya, FNM firması 1 mil-
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yon 681 'bin liradan 1 milyon 625 ibim liraya imdir-
ımiş; faıkat tabiatıyla fiyatları çok yüksek olduğu için 
hiç sataımamış. Citroen'den ve Isuzu'daın da cevap 
bekliyoruz.; 

Burada yaptığımız kontrolde, firmalarım bu defa 
yüzde 10-15'i aşmayacak bir kârı ekleyerek ıfiiyaıt 
verdiklerimi gördük; fakat başlangıçtaki hesaplarımda 
daıha yüksek kâr konmuştu; ancak, (bakanlığımızın 
müdahalesiyle yüksek kârı düşürmüş durumdadırlar. 

Mübayenet; daha önceki 850 bin lira ıMe aramız
daki fark, gümırük vergisini sıfır değil de yüzde 1 
kabul etmemiz üe K!DV ve kur farkımdan ileri gel
mektedir. 

Şimdi 'bir hususu daihla yüoe Mıecffiise izah etmek 
istiyorum : ©ildiğiniz gibi, 'bugün ihracatımızın yüz
de 80'ime yakınını -yüzde 78,9- sanayi ürünleri teş
kil etmektedir. Esas muhlim oton tarafı, bu sanayi 
ürünlerinin, yüzde 65 "inin şu anda tüketiciye ıhıitap 
eden mamuler oluşudur, Bu çok önemi bir aşa
madır; yani, karşımızdaki aıra mal değil, çimento 
değil, demir değil; doğrudan doğruya ıbir otomobil, 
buzdoliabı, çamaşır makinesi, elbise, kravat veya 
mıendM olarak tüketiciye doğrudam doğruya hitap 
eden malardır. Binaenaleyh, bu kendi imalat sevi-
yemiziın, 'dünya piyasasında kaibulü manasına gelen 
ve ıbir nevi tescil mahiyetinde olan 'bir neticedir ve 
bakamlık olarak bundan fevkalade memnunuz. Ga
yet tabiî !bu devam edecekıtlir. 

'Bugün, 8 milyar doladık ihracatı -takriben 4 tril
yon 200 milyar İiıraı- ihraç eitmeyip Türkiye içerisi
ne çevirirsek; sanayi ürüınleni de 3,5 trilyon (Lira, ya
pıyor (ki, bunu da içeriye çevirirsek, Türlkıiye'de bü
yük bir deflasyon Ikrizi vukua gelir. Bu 'balkımdan 
ihracat, Sanayi Bakanlığını üzerinde durduğu fevka
lade önemli bir konu olmaktadır ve otaaıya devam 
edecektir. 

Şimdilik hepinize sonsuz şükranlarımı arz ede
rimi. 

'Benden sonra konuşacak 'bir aırkadaşıımızdam 
soruna ben sorularımıza cevap arz edeceğim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Sayın Baklanım görüşmeleri sebebiyle 'bir arkada

şımıza daha söz hakkı doğmuştur. 
Şimdi, «üzerinde» söz almış arkadaşlarımdan biri

ni davet edeceğim. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurun efendim. (Alkış

lar) 
Sayın Arıkan, süreniz 10 dakikadır. 
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TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; sanayide üretimin 
azaldığını ve büyüme olmadığını benden önce konuşan 
sayın milletvekilleri açıkladılar. Ben konuya yeni bir 
boyut getirmek istiyorum. 

Özellikle, özel sektöre, kaynak sorunu bakımından 
sıkı para politikasının ve yüksek faiz politikasının, iş
letmelerin öz sermayelerinin artırılmasında ne ölçüde 
etkin olabildiğini nirengi noktalarıyla ortaya koymak 
istiyorum. 

İstanbul Sanayi Odasının yayınladığı 500 büyük 
şirket araştırması var; bu araştırmayı tetkik ettiğimiz 
zaman, öz sermaye artışında yüzde 104,7'lik bir ar
tış olduğunu görüyoruz. Ancak, bunun büyük bir bö
lümü Yeniden Değerleme Fonu nedeniyle ortaya çık
mış, yaklaşık yarıdan biraz faslası öz sermaye artışı 
sağlamıştır. 

Türkiye'de 31 100 anonim şirket var; 1983 ve 
1984'e göre, acaba 1985 yılında ortak sayısında artış 
olmuş mudur diye bir inceleme yapmak istedim, ma
alesef şu ana kadar bununla ilgili bir rakam elde ede
medim; ama yeniden araştırmaya devam edeceğiz. 
Yalnız, şunu tespit ettik : özel sektörün 1984 yılın
da ihraç edilen tahvil ve hisse senetleri 50,5 milyar li
ra, 1985 yılında ihraç ettiği tahvil ve hisse senetleri 
100 milyar liraya ulaşmış. Yani, 2 katı olmuş. Bura
da, hisse senetlerinin ihracı nedeniyle öz sermayede ar
tış var, ama bunun içine yeni kurulan şirketler giri
yorsa, gayet tabiî bu artışı doğru simgelemiyor. 

Bu arada, şirketlerin kâr dağıtım durumlarına bak
tım; 1982 yılına göre, 1984 yılında işletmelerin kâr 
dağıtımının düşme eğiliminde olduğunu gördüm. Hat
ta, faiz oranlarının altında dahi kâr dağıtmaya başla
mışlar. Bunun 2 yönü var : Birinci yönü, oto finans
mana gidiyorlar -işletmelerde oto finansmanın olma
sı iyi bir yön- ancak, ikinci sakıncalı bir yönü var; 
faiz oranlarının altında olduğu zaman hisse senetleri
nin satılma imkânı kalmıyor. Yani, sermaye piyasası
nın gelişmesi engelleniyor. Bu açıdan büyük bir sa
kınca ortaya çıkıyor. 

Bu arada, gene özel sektör açısından baktığımız 
zaman, Merkez Bankası kredilerinin 1980 - 1981 yıl
larında kamu - özel kesim oranının yüzde 50'ye 50 ora
nında olduğunu görüyoruz. Oysa, bugün baktığımız 
zaman (1985 yılında) yüzde 75 kamu kesimi, yüzde 
25 özel kesim olduğunu görüyoruz. 

Yüksek faiz ve banka fonlarının Hazine bonola
rına ve iç istikraz tahvillerine yönelmesi nedeniyle, 
özel sektör, bankalardan yeterli kredi alamıyor. En 
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büyük holdingler bile bugün Faysal Finans, Albaraka 
gibi finans kurumlarına yönelmeye başlıyorlar ki, 
bunların da maliyeti, oldukça yüksek enflasyonun bir 
nedeni oluyor. 

Orta işletmelere baktığımızda, protesto edilen se
netlerin sayısında bir azalma görüyoruz. 1984 yılında 
1 milyon 344 bin senet protesto edilmiş iken, 1985 yı
lında ise bu 828 bine inmiş. Yüzde 38'lik bir azalma 
var; ama senetlerin toplam değerine baktığımız za
man, değerinde bir yükselme var. 1980'de yuvarlak 
rakam söylüyorum- 250 milyar liralık senet protesto 
edilmiş iken, 1985'de ise 265 milyar liraya yüksel
miştir. Yüzde 6,3'lük bir yükselme vardır. Bunun an
lamı nedir?.. Bunun anlamı, ya enflasyon nedeniyle 
senetlerin boyutu büyümüştür veyahut Ödeme imkân
ları miktar olarak büyümüştür. 

Buradan nereye gelmek istiyorum; 1986 programı
mızda özel kesimden önemli hizmetler bekliyoruz, 
ama özel kesime finansman sağlayamadığımız takdir
de bu büyümeyi, bu üretimi nasıl sağlayacağız? Sa
nıyorum ki bunun üzerinde durmamız lazımdır. 

İkinci değinmek istediğim konu; Türkiye'de gide
rek büyüyen tekelleşme sorunudur. 

Gerek kamu sektöründe, gerek özel sektörde ve 
hatta devlet yönetiminde, tekelleşme eğilimlerinin gi
derek arttığını görüyoruz. KİT'lerde yapılan acımasız 
ve aşırı zamlar, enflasyona neden oluyor. Bunu, biraz 
önce sayın bakanın belirttikleri rakamlara dayanarak, 
hemen ifade etmek istiyorum : 

28 milyar kilovat/saat elektrik üretildiğinden bah
settiler. Bunun, yaklaşık -yanımda kesin rakam yok; 
ama benim tahminlerime göre- 24 milyar kilovat/saati 
sanayi tarafından kullanılmaktadır; kilovat/saati 40 li
radan satılıyor; 960 milyar lira yapar. Sanayi kesimin
de yüzde 20, toptancı kesiminde yüzde 30, perakendeci 
kesimde yüzde 25'kâr alındığını varsaysak -şüphesiz 
bunun hepsi, bu aşamalarda satılmıyor; onun çalışma
sını Sanayi Bakanlığının ayrıntılı olarak yapması ge
rekir; ama ben global bir perspektifi gözlerinizin önü
ne sermek istiyorum- 960 milyar liralık elektrik ma
liyetine, bu rakamları ilave ettiğimiz zaman, sonuçta 
tüketiciye 1 trilyon 871 milyar liraya yansımış oluyor. 
Oysa, bu elektriği biz, 40 liraya değil de, 10 liraya 
sanayie versek, bedeli 240 milyar lira olacak ve sonuç
ta üç aşamalı olmak üzere, tüketiciye 467 milyara yan
sıyacak, İşte enfasyonun nedeni bu. 

Bu sadece elektrikte ortaya çıkan durum; şekeri 
var, diğer kamu iktisadî teşekküllerinin sattıkları çe
lik, çimento vesaire gibi mallar var. Aslında, enflas-
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yonun nedenini biraz burada aramamız gerekiyor. Sa
nıyorum ki, Sanayi Bakanlığının, bütün işkolları iti
bariyle, bu tür ayrıntılı birtakım çalışmalara girmesi 
gerekiyor. 

iBu arada, fonlar konusuna değinmek istiyorum : 
Sanayi Bakanlığının, hatırımda kaldığına göre, ye

di fonu var; ancak, bunlar bütçe içi fonlar ve -güzel 
bir sistem kurulmuş- «Fonlar yönetimi» diye, bütün 
fonlar bir sistem içine oturtulmuş. Yalnız, fonların yö
netiminde -bir tanesini örnek vereceğim- birtakım ak
saklıklar gözüme çarpıyor; yanılmış olabilirim, sayın 
bakan açıklarlarsa, memnun kalırım. 

Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonuna tahsis edi
len kredi, 2 milyar 700 milyon lira olup 638 işletme
ye tahsis edilmiş. Ben küçük bir örnek vermek istiyo
rum. Birinci derecede öncelikli dört ile ait örnekler, 
şunlar : Çankırı'da 23 firmaya, Bitlis'te 2 firmaya, 
Siirt'te 1 firmaya, Adıyaman'da 3 firmaya, küçük de 
olsa, krediler verilmiş. 

Şimdi, neden bir ilde 23 firmaya kredi veriliyor 
da, diğer illerde 1 firmaya veriliyor; acaba duyuru iyi 
yapılmadı mı, kimsenin bu fonlardan haberi yok mu? 
Bu konuda, özellikle hükümetin dikkatini çekmek is
tiyorum. 

Teşvikler konusuna da gelmek istiyorum : Sanayi
de birtakım kârlılık ölçüleri görüyoruz; ama teşvik
leri incelediğimiz zaman, aslında kârların, kamu ke
siminden teşvikler yoluyla, birtakım fonların, sanayi 
kesimine aktarılmasından doğduğunu görüyoruz. Ba
kınız, 1986 programından aldım : 1984 yılında, 3 355 
adet teşvik verilmiş; 506 milyar lira kredi, 1 milyar 
394 milyon lira gümrük muafiyetli döviz tahsisi ya
pılmış. Bunun anlamı nedir? Gelecek olan mallar, 
gümrükten muaf olacak. Ben, ortalama dolar rakamı
nı koymak suretiyle, ortalama yüzde 40 da gümrük 
vergisi koyarak, rakamları hesapladım ve işletmelere 
1984 yılında 206 milyar lira, 1985 yılının ilk altı ay 
içinde 212 milyar lira gümrük muafiyeti tanımış olu
yoruz. Kârlılıkları bunlara kattığımız zaman, -ham
madde yüzde 100 kârlılığı etkiler; ama yatırım mal
larında ise, amortismanlar dolayısıyla etkiler- büyük 
farklar ortaya çıkıyor. 

Şu halde, ne yapmamız gerekiyor? Tekelleşmeyi 
önleme ve işletmelerimizi daha verimli çalışmaya yön
lendirme bakımından, antitröst yasasını artık Türki
ye'de uygulamamız gerekiyor. Almanya bunu uygulu
yor, Amerika uyguluyor, diğer Batı ülkeleri uygulu
yor; bizim de kendi bünyemize uygun olarak, bu uy
gulamayı getirmemiz gerekir. 

40 — 
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Diğer bir konu, tüketiciyi koruma yasası : 
Türk Standartları Enstitüsünün, marka denetimi 

var; denetim sayısı 5 678; uygun olmayan 4 807, savcı
lığa verilen 4 726; savcılığa verilen, yüzde 83,20. Yani, 
kalite bakımından, Türkiye'de önemli problemlerimiz 
olduğunu, bu rakamlar çok açık bir şekilde ortaya ko
yuyor. Şu halde, diyoruz ki, tüketiciyi koruma kanu
nunu da artık gündeme getirmemiz gerekiyor. 

Son olarak, teknoloji konusuna değinmek istiyo
rum : 

Biliyorsunuz, vergi yasalarında, teknoloji geliştir
meyi, araştırma geliştirmeyi teşvik etmek üzere birta
kım imkânlar getirildi; ancak burada benim bir en
dişem var, bunu bu aşamada tekrarlamak istiyorum : 
Bordroların, araştırma - geliştirme hesaplarına akta
rılması ve bu yolla birtakım imkânlardan haksız ya
rarlanılması imkânı doğabilir. Hazırlanacak yönet
meliklerde bu konunun çok dikkatle incelenmesi ya
rarlı olur sanıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım (SHP, MDP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, teşekkür ederiz efen
dim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1986 Yılı bütçesi üze
rinde soru sormak isteyen iki arkadaşımız kaydedil
miştir; Sayın Salim Erel, Sayın İsmail Şengün. 

Soru sormak isteyen diğer arkadaşlar işaret buyur
sunlar lütfen : Sayın Ferit Melen, Sayın Turan Ba-
yezit, Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu, 
Avni Güler, Sayın Halil Nüzhet Goral 
tafa Kani Bürke. I 

Başka sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın arkadaşlarım, hepinizden bir ricada bulu

nuyor ve bir hatırlatmada bulunmak istiyorum : So
rular, kısa, gerekçesiz, şahsî mütelaa beyan etmeksi
zin ve soru şeklinde olacaktır; aksi halde, soruları 
kabul etmemek mecburiyetinde kalacağım; arz ede
rim. (ANAP sıralarından alkışlar) ' 

Sayın Erel, buyurunuz, sorunuzu sorunuz. Sorunu
zu bana soracaksınız, ben tevcih edeceğim efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımızın, 16 Ekim 
1984 tarihli birleşimde, Ereğli Şeker Fabrikasıyla il
gili olarak sorduğum sözlü soruya verdikleri yanıt
ta, «Söz konusu fabrika gelecek yıl ekim ayında ve
ya o yıla yetişmezse bir yıl sonra devreye girmiş ola
caktır» demişlerdi. 

Sayın Hüseyin 
ve Sayın Mus-

Sayın Başkan, bu açık beyanda ve Sayın Başba
kanımızın son Konya gezisindeki açıklamalarında, 
Ereğli Şeker Fabrikasının yapımına 1986 yılında baş
lanacağını öğrenmiş bulunmaktayım. 

Soru : 1. 1986 yılı yatırım programı içerisinde 
Ereğli Şeker Fabrikası bulunmakta mıdır? 

2. 1985 yılı birim fiyatlarına göre, Ereğli Şeker 
Fabrikasının proje maliyeti nedir? 

3. İnşaat ihalesi hangi tarihte yapılacaktır? 
Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erel. 
Sayın Bakan, cevap lütfedecek misiniz efendim? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Bir hayli detaylı bilgiyi 
gerektirdiği için soruya yazılı olarak cevpa vereceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Sorunuza yazılı olarak cevap vere
cekler efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İsmail Şengün, buyurun, sorunuzu sorun 

efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımız, bugüne kadar alı
şık olmadığımız bir şekilde, bazı çok temel rakamla
rın, Devlet İstatistik Enstitüsünce yanlış ortaya ko
nabileceği iddiasında bulundular. Şimdi, bu durumda, 
biz milletvekilleri ve kamuoyu olarak; yıllık prog
ramlarda, devlet bütçesinde ve Devlet İstatistik Ens
titüsünün muhtelif yayınlarında bulunan rakamlar ko
nusunda, doğrusu, endişeli bir havaya girmiş durum
dayız. Çünkü, sayın bakanın ifadelerine göre, çi
mento tüketimi, ülkede elektrik üretimi, çelik üretimi 
belli boyutlarda olmasına rağmen, muhtelif yıllar mu
kayese edildiği zaman, millî gelirde, özellikle inşaat 
sektöründe ve biraz da imalat sanayiinde değişik ra
kamlar olmasını tevlit edecek imiş. 

Şimdi suallerimi şu şekilde sormak istiyorum : 
Biz, bundan sonra yıllık progrmalarda, bütçeler

de Devlet İstatistik Enstitüsünün çok muhtelif yayın
larında bulunan rakamların hepsini de, acaba, aynı 
şüpheci gözle mi göreceğiz? Bu, bütün bir ekonomi
nin izlenmesi yönünden sanıyorum büyük zorluklar 
yaratacaktır. 

ıŞimdi acaba bu hatalar sadece bu yıl mı keşfedil
miştir; yani aynı hatalar yıllardan beri yapılmakta 
mıdır? Eğer aynı hatalar yıllardan beri yapılmakta ise 
o takdirde, hatalı da olsa, bir ölçüde düzenli birtakım 
istatistik! seriler olmak lazım gelmez mi idi? Bu ne-
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denle biz bu istatistiklere elan güvenilir gözüyle ba-
kamaz mı idik? 

Sayın Başkan, bizim yaptığımız ve Sayın Bakanı
mızın bizatihi dağıttığı tablodan da görüleceği üzere, 
çimento iç tüketimi yıllar arasında iniş çıkışlar ihtiva 
etmektedir; fakat dikkatli bakıldığı takdirde ve özel
likle inşaat sektöründeki gelişme hızlarıyla karşılaştı
rıldığı takdirde çimento iç tüketimiyle inşaat sektörü 
gelişme hızı arasında -maalesef buradan da görüyo
ruz- sıkı bir korelasyon yoktur. O nedenle, ekono
miyle uğraşan en muktedir insanların dahi kafasında 
bir sual ortaya çıkıyor; acaba çimento tüketimine sa
dece bakmak suretiyle inşaat sektöründeki gelişme hı
zı üzerinde kesin bir yargıya varılabilir mi? Bize gö
re varılmaz, varılması da mümkün değildir. 

BAŞKAN — Mütalaanızı bırakın, sualinizi sor
dunuz. Başka?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Müsaade buyu
run efendim. 

BAŞKAN — IBuyurun efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN ((Denizli) — Sayın IBaşkan, 
aynı konu elektrik tüketimi için de söz konusudur. 
Elektrik tüketimi de yıllar içinde belli bir seri içinde
dir; fakat bakıyoruz mesela, millî gelir artış hızıyla 
elektrik tüketimi artış hızı arasında, sayın bakanın 
ifade ettikleri gibi, çok sıkı bir korelasyon yoktur. 
Bu nedenle sayın bakanın burada yüce Meclise arz 
ettiği, bu konuda özellikle tereddüt içindeyiz. Acaba 
Devlet İstatistik Enstitümüz yeniden mi elden geçirile
cektir? Bu şekilde, biz bundan sonra çok eskilere git
mek suretiyle yeni ve doğru serilere mi kavuşacağız, 
acaba niyetleri bu mudur? 

Sayın Başkan, özel sektör yatırım artış hedefi 
1986 yılında yüzde 7,7'dir. Kamu sektörü için de em
redici olarak yüzde 3 mesabelerinde bir yatırım artış 
hızı öngörülmüştür. Şimdi, sualimiz şudur : 

Devlet, fonlar piyasasına büyük ağırlık koyduğu
na göre; yani, aslında özel sektörün kullanımına arz 
edilmesi gereken fonlara devlet elkoyduğuna göre, 
acaba bu yıl özel sektörün bu özendirici nitelikteki 
yüzde 7,7 oranındaki yatırım kalkınmasına erişmesi 
kendilerince mümkün görülüyor mu? 

Tüketiciyi Koruma Kanun tasarısı üzerinde grup 
sözcüsü arkadaşım burada beyanda bulunmasına ve 
sayın bakandan da bilgi rica etmesine göre, 1984 yı
lında bakanlar kuruluna sevk edildiği ifade edilen bu 
kanun tasarısının akibeti ne olmuştur? 

BAŞKAN — Bitti mi efendim?.. (ANAP sıraların
dan «Bitti», «Bu kadar soru olmaz» sesleri) 
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Soru adedi mahdut değil. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın bakanın 

izah ettiği, belirttiği meselelere bir parça açıklık ge
tirmeyi arzu ediyordum; fakat şu bölgesel sualimi de 
sorayım ve sorularımı bitireyim. 

Sayın 'Başkan, acaba sayın bakan lütfedip cevap
landırırlar mı; Denizli'de bir zamanlar faaliyette bulu
nan ve aşağı yukarı 15 bin ortağa sahip olan, Bir-
Emek Elektronik Televizyon Şirketiyle DESİYAB 
arasında, bir sıralar çok sıkı düzeyde götürülen mü
zakereler, niçin belli bir çözüm noktasına gelememiş
tir de, bu 15 bin ortaklı işçi şirketi, bir başka şir
ketin vesayetine terk edilmiştir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın bakan, buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Şengün'ün kay
dettiğim soruları 7 tane. 

Soruların bir kısmına, mesela Bir-Emek Şirketi 
hakkındaki soruya ancak yazılı cevap verebileceğim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Şengün «Sayın bakan burada çok önemli 
bir hususu belirttiler; Devlet İstatistik Enstitüsünün 
ifadelerinde bir çelişki olduğunu beyan ediyor» şeklin
de benim cümlelerimi izaha çalıştılar. 

Şimdi görünüş itibariyle, tabiatıyla benim konuş
mam bir iddiadır. Ben bir mühendis olarak, Sanayi 
ve Ticaret Bakanı olarak kesinlikle şunu söyleyeyim 
ki, bugün kilowat/saatinin fiyatı yüzde 250 civarın
da artmış olan elektriği sarf eden müesseseler, fazla 
olarak 76 milyar lirayı ödeyecektir; böyle bir şey ola
maz. Belki yüzde 1, 2, 3'lük bir hata olabilir; ama 
mutlaka bir paralellik vardır, kesinlikle bir münasebet 
vardır. 

Aynı zamanda fert başına çimento tüketimi ile, in
şaat sektörü gelişme hızı arasında da kesinlikle, yüz
de yüz bir münasebet vardır. 

Biraz önce buyurduğunuz gibi, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün neşrettiği, eski yıllara ait rakamlardaki 
hataların da nereden geldiğinin bu işi yapan uzman 
arkadaşlarımız tarafından tetkik edilerek bu korelas
yonun etüt edilmesi; bir hata varsa mutlaka tashih 
edilmesi lazımdı; bu hata ebediyyen devam edemezdi. 
İşte, benim gibi biri çıkacak, «Bu iş hatalıdır, bu ko
relasyon olacak» diyecek ve ondan sonra bu konu 
üzerine eğilinecek ve doğru olan bulunacak; Ameri
ka ve Avrupa nasıl yapmışsa, bizde de bu yapılacak. 
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(Bu hatayı yapan Devlet İstatistik Enstitüsü, eğer 
hata yapıyorsa, namütenahi «Devlet» kelimesinin ko
ruyucu şemsiyesi altında kalamaz. Bu mümkün değil
dir. 

Binaenaleyh, ben bir mühendis olarak ve Sana
yi ve Ticaret Bakanı olarak ifade ediyorum : ikisinde 
de, kesin olarak, korelasyon vardır ve fahiş hata var
dır. 

Çimento konusunda çok enteresan bir rakam vere
yim; 1974'te 39 milyon nüfusumuz var, 8 milyon 517 
bin ton iç tüketim olmuş, bir sene evveline nazaran 
artış yüzde 6,2 1968 fiyatlarına göre, 218 kilo fert ba
şına tüketim var ve yüzde 6,2 lik inşaat sektöründe 
gelişme hızı var. 1974'teki 39 milyon olan nüfusu
muz, 51 milyon 420 bine çıkmış; 8 milyon tonluk çi
mento iç tüketimi 16 milyon tona çıkmış. Fert ba
şına 218 kilo olan tüketim, 348 kilo olmuş. Büyüme 
hızı artışı ise yüzde 0,9. Burada fahiş hatanın mevcu
diyeti ayan beyan ortada. Yani bunu söyleyebilmek 
için mühendis olmaya da lüzum yok. normal mate
matiksel bir yolla bakıldığı zaman dahi tetkik edildi
ğinde burada muhakkak bir hatanın olduğu görü
lür. Hatta, biraz önce de arz ettim, bu hatanın mey
dana gelişinde, sistemin kendisinde müeyyide olma-
masındandır. Yani, belediyedeki memur, belediye 
reisi veya bir kimse bu kâğıdı veya bir iskân ruhsatı
nın suretini göndermediği takdirde bir cezaya çarpıl-
maması söz konusu olduğundan, hiç kimse bir görev 
olarak üzerine almış değildir. Bu husus gittikçe de ih
male uğramış ve bugün görülüyor ki, bunun altında
dır ve bu yolda devamı halinde de kesin fahiş hata ya
pacağımızı ifade ettim. Şunun için : Yeniden oturma 
izni verilecek 1 milyon 440 bin tane kaçak inşaat ve 
225 bin tane de gecekondu var; toplam 1 milyon 700 
küsur bin eder. Bunlara oturma izni verildiğinde bel
geler Devlet Planlama Teşkilatına geldiği zaman, o 
sene -Allah göstermesin- yüzde 25 civarında bir şey 
çıkmış olacak ki, bu çok hatalı ve fahiş bir sonucu 
ortaya çıkarır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Binaenaleyh, kesinlikle söylüyorum, korelasyon bir
kaç noktadan vardır. Efendim, bu korelasyon yüzde 
11 olmuş da, niçin yüzde 12 olmamış? Bu şekilde ola
bilir; ama, biri (—), biri (•+), arada korkunç fark 
varsa, bu mümkün değildir. 

«özel sektör yatırımları aynı seviyede olur mu?» 
diyor arkadaşımız. 

öyle programa almışız, ümit ediyoruz, inşallah öy
le olur. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Bakan, ola
mayacağının sebeplerini söyleyeyim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
Sayın Şengün, siz sual sordunuz, sayın bakan cevap 
veriyorlar; kâfi. 

Sayın bakanım, siz cevaplarınızı verin kâfi efen
dim; karşılıklı konuşmayalım. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Biz programa öyle koy
duk, onu bekliyoruz efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — «lnşallah»la ce
vap olmaz ki, Sayın Başkan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — «İnşallah bekliyoruz» 
dedim efendim; bu rakamı bekliyoruz. 

BAŞKAN — Müdahalelere cevap vermeyin sayın 
bakan; diğer sorulara cevap verin efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, Tüketiciyi ko
ruma hususunda -daha önce Yüce Mecliste de arz et
miştim ve buna ait bir kanunu da daha evvel hazır
lamıştık biliyorsunuz- onun altyapısı olan gerek stan
dartlar ve gerekse ambalaj, etiketleme ve garanti bel
gesi bütün bu müesseseleri devreye soktuk. Şu anda, 
halihazırda, fiilen 2 bin kişiye yakın Sanayi ve Tica
ret Bakanlığının personeli, bütün Türkiye'deki 67 ili
mizde bu görevi yapmaktadırlar. Biraz önce Sayın 
Arıkan'ın kürsüden belirttiği gibi, büyük rakamlarda, 
maalesef, savcılığa intikal eden hadiseler mevcuttur. 

Şimdi, bu husus bir geçiş ve bir kademedir. Görü
yoruz ki, meseleyi memleketin genel kültürü içerisinde 
alıştırmak çok önemli bir konu oluyor; fakat, hizmet
lerimiz tabiatiyle kalite ve standart yönündedir. Bu 
an, fiyat yönünde bir boşluğun mevcudiyetini kabul 
etmek lazım. O yönde de biz serbest... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Tasarıyı siz... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Tasarı bizim yaptığımız 
tatbikatın neticesinden sonra yüce Meclise gelecek
tir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, cevaplarınızı lüt
fen kısa veriniz efendim. Burada konuştuklarınızı ba
zen tekrar ediyorsunuz; zaten onlar konuşuldu, tek
rar belirtmeye gerek yok. Alacağınız tedbirleri kısaca 
lütfedin efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Cevaplarım bitti efen-
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dim; kalan diğer soruların cevaplarını da yazılı ola
rak vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkanım, Mec

lis üyesi arkadaşlarımızın kullandığı rakamlar; hükü
metin getirdiği bütçe, yıllık program ve plan rakam
larıdır. 

Sayın bakan, bunlar hakkında şüphe izhar etti. 
Belki bütün samimiyetiyle öyle düşünüyordur; hak 
veririm ama, bu hiçbir zaman bir hükümet içinde ce
reyan edecek bir hadise değildir ve bunu ilk defa gö
rüyorum. 

Bu vesikaları sadece Meclise arz etmiyoruz. Bir 
defa, bunlar, hükümetin imzasını taşıyan vesikalar
dır. Başbakanın dikkatine de arz ediyorum. Sayın 
bakan da bunları imza etmiştir; bunların altında im
zası vardır ve bu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
dokümanlarıdır ve bunlar bütün dünyaya gitmekte
dir; Dünya Bankasına, Para Fonuna, iktisadî müna
sebette bulunduğumuz müesseselere, OECD'ye, Ortak 
Pazara gitmektedir. Şimdi sayın bakan, burada, bu 
dokümanın yanlış olduğunu iddia etmiştir; yani bu 
istatistiklerin külliyen yanlış olduğunu ortaya koymuş
tur; doğru düşünebilir; ama bunu hükümet içinde yap
ması, eğer yanlış ise bunu istatistikte düzeltmeleri ve 
bu vesikaları ona göre tanzim etmeleri lazımdır; ama 
burada iddia etmekle, bütün dünyaya ilan ediyoruz, 
«bu vesikalar yanlıştır» diyoruz bunu caiz görmüyo
rum, bugünkü hükümete yakıştıramıyorum. 

BAŞKAN — Sualiniz nedir efendim? 
İSMAİL' ŞENGÜN (Denizli) — «Böyle bir şey 

doğru mu?» diyor efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Melen, sualinizi rica edelim. 
FERİT MELEN (Van) — Cevap vermelerini bek

lemiyorum, Sayın IBaşbakanın dikkatini çekiyorum. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, Sayın Melen, 
«Bu konu gelmesin» diyor. Ben biraz önce de arz et
miştim, bizim tespitlerimiz bütçe müzakerelerinin baş
langıcında oldu. Binaenaleyh, bunu ya bu anda yüce 
Meclise arz etmek lazımdı veya bakanlar kuruluna 
arz etmek lazımdı. Tabiatıyla, biraz önce arz ettiğim 
gibi, bakanlar kuruluna gidecektir; fakat bugün bi
zim bütçenin müzakeresi olması dolayısıyla, daha ön
ceden, bir hafta ara içerisinde, arza mecbur kaldım. 
Onun için, belki bu hatam varsa, Sayın Melen ba
ğışlasın efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Turan Bayezit, buyurun efendim. 
M. TUİRAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yım Başkan, sayın 'balkan sanayii kurtardılar; ama 
ibir ıgüvenıi yok ettiler; ıama mıedenî cesaretlerini de 
•takdir ediyorum; her bakan burada ıhunu söyieye-
tmez, samimiyettim takdir ediyorum., 

Efendim, unutmadıımsa, hatırlayabildiğim kada-
oyila, sınaî 'istatistiklerin hazıırllanımasında Sanayi Ba
kanlığı 'bölge teşkiıiatlaanın ve valiliklerin iştiraki 
vardır; Devlet İstatistik Enstitüsüne gelen: doneler, 
fişler, doğrudan doğruya gelmez veya anketâerle tes
pit edilmez. Acaba Sanayii 'Bakanlığının bu istatistik
lerin hazırlanmasına -bendeniz 19751te ayaklım mes
lekten, bilmiyorum- ıbugün iştiraki hangi 'ölçüde ve 
hangi safhadadır? 

likinci sualim : Hükümet programlında, esnaf kre
disi açısından 'hükümetin bir taahhüıtü vardı; Halik 
Bankası dışındaki bütün 'bankaların da esnaf kre
disi vermesi ve 'bu kredinin daha müsait şartta ol
masını ıtaahhüt etmişti. Bugün bu taahhüt yerine 
gelmiş midir? Halk Bankasının dışında hangi ban
ka, Halik Bankası epsfiısi içerisinde esnaf kredisi ver
mektedir? Bu kredinin faizi, hükümetlin işbaşına 
geldiği tarihte yüzde kaçtı, bugün yüzde kaçtır; bu
gün oduımilu bir imkân gerçekleşmiş. midir? Bunu 
rica ediyorum. 

ıBAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Sayın Bakan, 'buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) —Efendimi, eğer müesse
seler 'Devlet İstatistik Enstitüsünün o formlarını dol
durmada blir müşkülat çekerlerse, Sanayi Bakanlığı
nım vlayetlerdeki görevli memurlarına sora'bilirler; 
yoksa, foırmiaon doldurulması, tamamen o müesse
senin kendi teşkilatı tarafından oluyor. Zaten fou 
mesele, çok önemdi 'bir konu olarak ele alınacak 
ve elbette bu sistemdeki ıbütün hatalar ortadan kal
kacak. Yalnız, bizimi kendi personelimizin o form
ları doldurmada hiçbir rolü yok; eğer sorarlarsa ce
vap veriyorlar, soıımazlarca cevap vermliyoırllar. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kontrol bakımından sayın bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Kontrol mekanizması 
diye 'bir mekanizma yok maalesef; yani direkt İsta
tistiğe gidiyor, onda bizim hiçbir kontrolümüz 
yok. 

Halk Bankasının kredi faizi, 'biz göreve geldiği
miz zamıan yüzde 26 idi, şimdi 'bu yüzde 30 ve 32' 
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ye çıkmıştır; dernek !ki, Caizlerde bir yükselme söz 
konusu olmuştur. 

Bunun düğer bankalara teşımüıi meselesini söyle
dik. Talbiaıbiyie, diğer bankalarda bunıa ait aradaki 
farkım karşılanması gerekiyor. Maliye Bakanlığımız 
veyıa Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımız daha 
henüz bumu bir konu oKarak ele almadı. öyle zan
nediyorum iki, aradakli farkı kıapaımıa yönümden bir 
mekanizmanın çalışması gerekiyor; çünkü, Halk 
Bankası kendi içerisinde bu kaybı kapatacak tarz
da dengelenmektedir. Yani, yüzde 50 maliyetli bir 
parayı yüzde 3 0 - 3 2 tile vermesinden doğan za
rarı Halk Bankası kendli içerisinde balanse edebi
liyor. Düğer bankaların balanse etmesi meselesi de 
şu dalkifcaya kadar çözül'emedıiği için, diğer banka
lar faal/yete geçirilmemiştir. 

M. TURAN BAYEZİT ı(^aihramammaraş) — Ya
ni, bugün için taaihhüt yerine gelmemiştir; teşek
kür edenim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu, buyurun efen

dim. 
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 

Sayın Başkan, sayım balkana şeker pancarı konusun
da bir sualim olacak; yalınız, bu suaülin içinde bir
kaç şık var, arz ediyorum. 

a) 2 adet zeytinin, 1 bardalk suyun 12,5 liraya 
satıldığı üHkemizde, bugün, 1 kliılo pancarın da 12,5 
Jira fiyatla alındığı malumunuzdur. Bu enflasyon 
oranına göre, pancar taban fiyatlarını önümüzdeki 
yıl yüzde kaç artırmayı düşünüyorsunuz? 

b) 1985 yılında, ışeker pancarında hem verim 
düşüklüğü, hem de eklim «abalarında daralma oldu
ğu açıktır. Taahhütler yarı yarıya inmiş, ayrıca is
tihsal de düşmüştür. ©unun rakamları nedir, sayın 
bakandan rica ediyorum. 

c) Dışarıdan İthal ötmeyi düşündüğünüz veya 
(ithal edeceğimiz şekeri nereden ve kloşunu kaç li
radan ithal1 etmeyi düşünüyorsunuz veya edecek-
simiz? 

d) Çiftçiyle yapılan ekim sözleşmesine göre, te
sellümde kesilen firenin taban ve tavanı yüzde 5 ilâ 
12 arasında saptanmışken, bu oranın, elimizdeki ve
rilere göre, çok yüksek olduğu görülüyor. Sayın ba
kan bu konuyu açıklar mısınız? 

e) 'Müstahsilin tesellüm ettiği şeker pancarının 
ekiminden sökümüne kadar avanslarının çiftçiye za
manında verilmediği ve bir sene sonra parasını al
dığı bir devirde, paranın değer kaybına göre, diğer 

17 . 12 . 1985 0 : 2 

I adıyla enflasyona göre, aradaki farkın çiftçiye öden-
J mesi gerekirken, maalesef ödenmemekte ve mağdur 

edilmektedir. Sayın bakan, bu konuda ne gibi ön-
I lemler almayı düşünüyor? 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, birinci soru 
I taban fiyatı konusundadır. Tabiatıyla, o konu görü-
I şülecek ve Sayın Arpacıoğlu'nun belirttiği hususlar 
I da nazarı itibare alınarak taban riyatı tespit edile

cektir. 
I Şeker pancarı ekim sahaları ve aynı zamanda da 
I üretim bakımından sorduğu soruya da şöyle cevap 
I vereyim: Ekim sahaları 1983 yılında 3 milyon 603 
I bin dönüm, 1984 yılında 3 milyon 533 bin dönüm, 

1985 yılında 3 milyon 224 bin dönüm; 1986 yılı için 
I programımız ise 4 milyon dönümdür. Bunun reali-
I zasyonu için Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü per-
I soneli ve bütün arkadaşlarım çalışmaktadırlar. 

Elde edilmiş olan pancar miktarı 1983'te 12 mil
yon 769 bin ton, 1984'te 11 milyon 108 bin ton, 1985 

I te (ibu sene mevsimin feVkalade kurak geçmesi ve 
1 tabiatıyla bir miktar da ekim sahasında azalma ol-
I ması dolayısıyla) 9 milyon 700 bin tondur. 1986 yılı 
I için ise, 4 milyon dönüm araziden 1'2,5 milyon ton 
I pancar elde etmeyi programlamış durumdayız. 

istihsal edilen şeker, 1983'te 1 milyon 628 bin 
ton, 1984'te 1 milyon 522 bin ton, 1985'te takriben 
1 milyon 300 bin tondur. 19'86'da da, bu programın 
tahakkuk etmesi halinde 1 milyon 650 bin ton şeker 

I realize edilmiş olacaktır. 

Şeker ithalatı, hiçbir surette Türkiye'nin şeker 
ihtiyacı için değildir. Şu dakika, şeker fabrikaları per
soneli İran ve Irak'ta görüşmelerdedir ve müza
kereler devam ediyor. Oradan alacağımız sipariş ka
dar ithal mecburiyetinde kalacağız. Hangi firmadan 
alacağımızı, -ihale edileceği için- henüz bilmiyoruz 
ve fiyatı da gayet tabiiki dünya piyasa fiyatının, ya
ni o günkü Paris borsası fiyatının biraz altında bir 
rakam olması gerekir. Zaten biz ihracatımızı yapar
ken, Paris borsası aylık fiyatını nazarı itibara ala
rak satmaktayız. Dünyadaki teamül o. Henüz ihale
ye çıkmış değiliz. Yani İhalemiz gerçekleştiği takdir
de... 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
I Biz Fransız şekeri yiyeceğiz, İran da Türk şekeri yi-
I yecek... 
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'SANALI VE TİCARET BAKANI HÜSEYtN 
CAMİT ARAL {Ankara) — Efendim, burada şunu 
arz edeyim; aradaki fark şu : Diyelim ki, 300 bin 
ton bir tarafa, 100 bin ton da diğer tarafta, olmak 
üzere toplam 400 bin ton ihracat yapıyoruz; ton ba
şına 20 dolar da farkla satıyorsam yani aldığımla 
sattığım arasında 20 dolar fark var ise şeker fabri
kalarının 8 milyon dolar kârı olur. 8 milyon doların 
'bugünkü kur karşılığı 4.5 milyar lira civarındadır. 
Niçin ben bunu yapmayacakmışrm? Demek oluyor 
ki... (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, cevap verdiniz... Siz de 
sual sormayın. Tamam efendini. Sayın bakan ceva
bınız bitti mi efendim? Bitmediyse devam edelim, 
lütfen. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN; 
CAHİT ARAL (Ankara) — Evet, tamam efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Avni güler, buyurun efendim. 

HÜSEYtN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, basından zaman zaman izliyoruz: Aynı 
malları üreten firmalar mallarına yüzde 30, yüzde 
50, yüzde 70'e varan zamlar yapmaktadırlar ve bu 
zamlar devam etmektedir, anlaşarak zam yapmak
tadırlar. Halbuki, 'hükümetimiz, serbest piyasa ve 
rekabet ekonomisi izlediklerini söylemektedir. Bera
ber 'hareket ederek fahiş zamlar yapan bu firmalar, 
gerçekte halkı 'sömürmektedirler. Hükümet rekabet 
piyasasını getirmemekle bu firmalardan yana mı
dır, yoksa halktan yana mıdır? 

Saygılar. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKAM HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, sayın millet
vekilimizin sorusu, öyle zannediyorum, son günlerde 
gazetelerde benim de gördüğüm, ev, inşat ve bilhas
sa beyaz tüketim mallarında olmuş olan fiyat yük
selmesiyle ilgili. Biz onu öğrenir öğrenmez derhal 
yetkilileri gönderdik. Şimdi müsteşarımdan öğren
diğime göre, heyetler gelmiş; yarın onlarla görüşme 
yapacağız ve- ona göre karar vereceğim. Yalnız şu
nu arz edeyim. Tröst ve kartel kanunu; Sayın Arı-
kan da biraz önce burada belirttiler, «mutlaka bu
nun gelmesi gerekiyor» dediler; bakanlığımda bu 
konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlandı ilgili dai
relerce hazırlanan metin, bakanlıkların mütalaasına 
sunuldu, ve mütalaaları alındı. Bir hata olmasın diye, 
geçen hafta hukuk müşavirliğimize metnin tamamı
nı sevk ettim. Öyle zannediyorum ki, önümüzdeki 
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hafta Kartel ve Tröst Kanunu Tasarısını Başbakan
lığa arz edeceğiz ve bilalhara bu tasarı Meclise ge
lecektir. Çünkü, bu çok önemli bir konu ve buyur
duğunuz gibi, firmaların birleşip bir kartel teşekkül 
ettirip, milleti sömürmesine hükümet olarak asla 
ımüsade etmemize imkân ve ihtimal yoktur. Bunu arz 
ederim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Nüzhet Goral, buyurun efendim. 
HALİL NÜZHET GORAL (Aydın) — Sayın 

Başkanım, sayın bakana soracağım bazı sorulara sa
yın balkanım temas etti, teşekkür ederim. Yalnız bir 
şey soracağım1: «Bu yıl 350 bin ton pamuk aldık» 
diyorlar. Çukobirlik ve TARIİŞ... 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — 354 bin ton.:. 

HALİL NÜZHET GORAL (Aydın) — Neyse, 
350 veya 354 bin ton, bunun hesabını yapıyorum; 
80 - 85 milyar lira kadarı ödenmiş olduğu halde 30 
milyar lira kadar daha üreticiye hâlâ borç kalıyor. 
Kabataslak hesabını yaptığıma göre üreticiye ancak 
yüzde 55 - 60'ı ödenmiş, yüzde 40 veya 45'i de hâlâ 
duruyor. Sayın Başbakanımız ve sayın bakanlarımız 
«Üreticiye ürettiği malın bedeli peşin olarak verile
cektir» şeklinde defalarca ifade ettikleri halde, yal
nız pamukta daha yüzde 45*1 henüz ödenmemiş du
rumda. Pamuk mevsimi geceli 2 ay olduğu halde üre
ticiden satın alınan pamuğun değerinin yüzde 45'i 
hâlâ duruyor. Bu yüzde 45 ne zaman ödenecektir? 

Tefekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, ifade edilen 
rakamların, bizim rakamlarımıza göre biraz farklı
lığı var. Mesela, Tariş'in üreticiden almış olduğu pa
muğun değeri 38 milyar 600 milyon lira, ödenen 
miktar 20 milyar 270 milyon lira. ödenmesi gere
ken miktar ise 18 milyar lira civarında. Demekki, 
ödenmeyen miktar yüzde 45 civarında. Arkadaşımız 
da bunu ifade etmişti, bu doğru. 

Çukobirlik üreticiden 29 milyar 762 mityon de
ğerinde pamıik almış, 18 milyar 262 milyon lirasını 
ödemiş, ödemesi gereken miktar 8 milyar '652 milyon 
lira kalmış. Üreticiye 'ödemesi gereken miktar bu 
kuruluşumuzda daha az. 

Ant Birlik'te 16 milyar 394 milyon liralık pamuk 
alınmış; 9 milyar 53*2 milyon lirası ödenmiş, öden
mesi gereken miktar 4 milyar 909 milyon lira kal
mış. 
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Üreticiye olan toplam borcumuz 30 milyar lira 
kadar. Bu borcumuzun 1 milyar 225 milyon lirasını 
yarın göndereceğimizi, biraz evvel kürsüde ifade et
tim. Üreticiye olan borcumuzun bir kısmını, yıl 
sonuna kadar peyder pey, bir kısmını da önümüz
deki ay ödeyeceğiz. Borcumuzun tamamını bu ay 
ödeme imkânına ve gücüne salhip değiliz. Çünkü, bi
zim programladığımız pamuk alımı 150 bin tondu; 
fakat şu anda 354 bin ton pamuk almış durumda
yız. Sırf müstahsilin zarar görmemesi için, gelen pa
mukları da alıyoruz. Biliyorsunuz, pamuk alım fi
yatımız çok yüksektir. Dünya piyasa fiyatı 195 lira, 
biz ise 240 liraya alıyoruz. Bu bakımdan da -buyur
duğunuz gibi- 'bütün gücümüzle, elimizden geldiği 
kadar üreticimize yardım ediyoruz. Şu ana kadar 
birlikler, üreticiye 91,5 milyar lira para ödemiş du
rumdadırlar. Biraz evvel söylediğim gibi, üreticiye 
olan borcumuzun bir kısmını bu yıl sonuna kadar, 
geri kalan kısmını da önümüzdeki ay ödeyeceğiz. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İSayın Kani Bürice, buyurun efendim. 
MUSTAFA KÂNÎ BÜRKE (Denizli) — Sayın 

Başkan, ben işçi şirketleri hakkında bir iki rakam 
soracağım. 

Tüm işçi şirketleri eğer tam kapasiteyle çalışabi
lecek sakilde kurtarılmış olsaydı istihdam kapasitesi 
ne kadar olurdu? 

Bugün kurtarılmaya tabi tutulan şirketler ve ça
lışabilir şirketlerinin istihdam miktarı ne kadardır? 

DESfYAB'ın uygulamakta olduğu bu kurtarma 
operasyonu -veya iyileştirme operasyonu diyelim- bu 
tempoda giderse, bu işçi şirketlerinin tamamı ne ka
dar zamanda iyileştirilebilir ve, işler duruma getirile
bilir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bürke. 
Buyurun sayın bakan. 
tfANAYÎ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL {Ankara) — Efendim, sorulan so
rular bir hayli rakamı ihtiva ediyor, bu rakamlar 
benim yanımda yok. Bu bakımdan yazılı olarak ce
vaplandıracağım efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verecekler. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

görüşmeler tiamamlanmıştır. 
Şimdi bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarını

za sunacağım : Klabul edenler.. § Eltmeyenler... Ka
bul edilmiştir,,' 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğımı. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1986 yılı bütçesi
nin bölümlerim, olkuıtuyorum : 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1986 Malî Yılı 
Bütçesi 

A — CETVELİ 
Program 
Kodu Açıklama Lima 

101 Genel1 Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 1 667 466 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111' Sanayi ve Küçük Sanat
kârı Koruma, Gölişltirme 
ve Araştırma Hizmetleri 27 560 386 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edimliştir. 

112 Sanayi ve İç Ticaret ve 
TeşfcilaMandıırmanım Düzen
lenmesi ve Geiştirilllmesi 
Hizmetleri 2 482 148 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
ediilmıiştir. 

90Ö Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 185 255 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
ediilmıiştir. 

TOPLAM 31 895 255 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edlmdştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin bölümleri 
kabul ediilmıiştir. 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sanayi ve Ticaret Bakanlığımın 
1984 Malî Yılı Kesinhesabınm 'bölümlerine geçll-
mesiM oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul ed*ilmiiş't)ir. 

Bölümleri okutup ayrı 'ayrı oylarımıza sunaca
ğım. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — C E T V E L İ 

O: 2 

ödemeğin Ceşldü 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kalbini Edlmliştıiır. 

111 Sanayii ve Küçülk ıSana'tılıan Koruma, G'diştirme 
ve Araştırma Hizmetleri 
BAŞKAN — KaJbull Edenler... Etmeyenler... 
Kıalbufll Edlmliştık. 

112 Sanayi iç Ticaret ve Teşfclatondıırmanım Dü-
zıenılenmesi ve Gdliştirillırnesi Hizmetleri 
BAŞKAN — KaJbuî Edenler... Etmeyenler... 
KaJbull Edimliştıir. 

900 Hizmet iPıragramilarıına Dağıitiamiayam Trans
ferler 
BAŞKAN — Kaibııl Edenler... Etmeyenler... 
KaJbuft Edimli#r. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kalbul Edimliştıir. 

ödenek 
Lira 

Gider 
Ora 

1 246 209 000 943 187 468 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

l ira 

303 021 532 

21 619 910 095 18 858 262 782 2 761 647 313 

1 471 040 000 1 127 460 060 

263 102 621 242 $56 840 

343 579 940 

20 245 781 

24 600 261 716 21 171 767 150 3 428 494 566 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınım 1984 Malî Yılı 
Kesûınhesa'bııun bölümleri kialbul edilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1986 yılı bütçesi 
ille, 1984 'Maili Yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir. Ha-
yıtrılı ve uğurlu olmasını dilenim. (Alkışlar) 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1986 

Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1984 

Malî Yılı Kesinhesabı. 
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1986 Malî yılı bütçesi. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1984 Malî Yılı Kesinhesabı. 

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü. 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programımıza göre, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üze
rinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye
lerin adlarını sırasıyla okuyorum: 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grulbu adına sayın 
İdris Gürpınar, Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu, Sa
yın Hayri Osmanlıoğlu; Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Ercüment Konukman, Sayın Burhan 
Kara; Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına 
Sayın Sedat Turan, Sayın Işılay Saygın, Sayın Faik 
Tarımcıoğlu. 

Şahıslar adına söz alanlar: Lehte, Sayın Süley
man Yağcıoğlu, Sayın İsmail Saruhan, Sayın Kadir 
Demir, Sayın İsmail Üğdül, Sayın Mehmet Kaşıkçı, 
Hakkı Artukarslan; 

Aleyhte : Sayın Şükrü Yüzteaşıoğlu, Sayın Şeyh-
mus Bahçeci, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Murat 
Sökmenoğlu, Sayın Günseli özkaya, Sayın Mehmet 
Üner, Sayın Fikri Sağlar, Sayın Şeref Bozkurt; 
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Üzerinde söz alan arkadaşlar : Sayın Reşit Ül
ker, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın Hasan Altay, Sa
yın Türkân Arıkan, Sayın Yılmaz Hastürk. 

Şimdi, arkadaşlarıma sıra ile söz veriyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa

yın İdris Gürpınar, buyurun. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Gürpınar, grup olarak süreniz 1 saattir; 
herhalde grup adına 3 arkadaş bölüşüyorsunuz; ona 
göre sürenizi tanzim ediniz. 

SHP GRUBU ADINA İDR1S GÜRPINAR 
(Muğla) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bütçesi 
hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüş ve 
düşüncelerini bilgilerinize arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 56 ncı mad
desi; «Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı 
içinde sürdürmesini sağlamakla görevlidir» demek
tedir. Beşinci Beş Yıllık Planda da; sağlık hizmet
lerinden bütün vatandaşların en iyi şekilde fayda
lanması, hizmetin eşit, sürekli ve etkili şekilde her
kese ve her yere ulaştırılarak halkın beden ve ruh 
sağlığının korunması temel ilke olarak kabul edil
miştir. Acaıba, hükümet ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı, bu Anayasal görevi ne derece ye
rine getiriyor, bunu araştıralım. 

Ülkemizin, halka verilen sağlık hizmetleri ba
kımından dünya ülkeleri arasındaki yerini belirle
mek için bazı istatistik! bilgiler vermek istiyorum. 
Batıda ortalama 350 kişiye 1 hekim, bizde 1 560 ki
şiye 1 hekim; Batıda 100 kişiye 1 hemşire, bizde 1 500 
kişiye 1 hemşire; batıda 250 kişiye 1 ebe, bizde 
3 400 kişiye 1 ebe; Batıda 10 bin kişiye 100 hasta 
yatağı, bizde 21 hasta yatağı düşmektedir. 

Doğum anında anne ölümü Batıda yüzbinde 2-3, 
bizde ise 200'ün üzerindedir, yani çok yüksek bir 
rakamdır. 

Türkiye'de her yıl 0. ilâ 1 yaş arasında 125 bin 
bebek ölmektedir; 1 ilâ 4 yaş arasında 40 bin çocuk 
ölmektedir. Çocuk ölüm oranı binde yüzün üstünde
dir. En çok öldüren on hastalık arasında Batıda 
enfeksiyon hastalıkları olmamasına rağmen bizde 
vardır ve dokuzuncu sıradadır. 

Batıda ortalama ömür 75, bizde 63 yıldır. 
Bu bilgilerden sonra, bir de Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığının bütçesine bakalım. 
Daha önceki Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 

zamanında yüzde 4,8'e kadar çıkmış olan Sağlık 
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Bakanlığı bütçesi, ANAP iktidarı zamanında süratle 
kısılarak 1985'te yüzde 2,5; 1986tta da yüzde 2,6'ya 
indirilmiştir. 

Maalesef, Türkiye'nin halka verilen sağlık hiz
metleri bakımından dünyadaki yeri, az gelişmiş ül
keler seviyesindedir. Sadece parası olanın sağlık hiz
metinden yararlanması, ülke çapında düşünüldüğü 
zaman bir anlam taşımamaktadır. Asıl sağlık hiz
metine muhtaç olan büyük halk toplulukları, yeterli 
sağlık hizmeti alamamaktadırlar. 

Sağlık bütçesindeki düşüşe ilaveten bakanlık, 
1985 yılında sağlık hizmetlerine bir kalemde yüzde 
500'lük bir zam yapmıştır. Böylece, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı sağlık politikasını açıklamış 
oluyor. Bu politikayı, ölen ölür, sağ kalanlar bizim
dir, şeklinde özetlemek mümkündür. 

Sağlık hizmetlerinin gereğince yerine getirilme
sinin en önemli koşulunun parasal sorun olduğu 
tartışmasızdır. Finansmanın devlet bütçesinden sağ
lanması gerektiğine inanıyoruz. Dünyanın her ye
rinde sağlık hizmeti tüketici bir hizmet olduğu için 
devlet bütçesinden önemli bir pay alır. Bizde bütçe
nin yüzde 2,6'sı sağlık hizmetlerine ayrılırken, diğer 
ülkelerde bu miktar yüzde 9 ila 25 civarındadır; ya
ni bizden 3 ila 10 kat daha fazladır. Hükümetin 
kendi insanının sağlığına verdiği değer, bu bütçe ra
kamından gayet açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada hükümetin sağ
lık politikasına ve ülkenin sağlık sorunlarına bir 
göz atalım. Hükümetin ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının belirli bir sağlık politikası bulunmamak
tadır; yani Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, eko
nomide olduğu gibi sağlık politikasında da liberal 
bir politika mı izleyecektir, tedavi edici hekimliği 
mi ön planda tutmaktadır, Tamgün Çalışma Ya-

. sasından yana mıdır, sağlık hizmetlerinin sosyalleş-
tirilmesinden yana mıdır, sağlık hizmetlerinin tek el
de toplanmasını mı amaçlıyor, genel sağlık sigorta
sından yana mıdır? Bu konularda, iki yıldan beri 
süren tartışmalara rağmen kesin bir cevap alınama
mıştır. 

Bugüne kadar gözlenen odur ki, hükümetin belir
li ve devamlı bir sağlık politikası yoktur, bakanlık 
düzensiz bir çalışma uygulamaktadır, günlük çare
lerle zaman harcamaktadır, sorunlar her yıl, «Gele
cek yıl çözüm gelecek» vaadiyle bir yıl sonraya er
telenmektedir. 

Bu düzensiz gidişin ana sebebi, bakanlığın sağlık 
idarecisinden yoksun bulunmasındadır; yani bakan-
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lık yöneticileri bu konuda ne yapacaklarını bileme
mektedirler. Sağlık idarecisi, dünyanın her gelişmiş 
ülkesinde halk sağlığı uzmanıdır. Bizde maalesef Sağ
lık Bakanlığı personeli; yani bütün sağlık hizmet
lerinin yönetici kadrosu herhangi bir eğitim gör
memiştir. kendilerini ilgilendiren yasaları, tüzük ve 
yönetmelikleri, kendi yetki ve sorumluluklarını bil
meden bir sağlık ocağının, bir sağlık müdürlüğünün, 
bir hastanenin başına getirilen hekimler, tam anla
mıyla yetersizlik içinde kalmakta ve bunalmaktadır
lar. Tüm sağlık kurumlarında, özellikle yataklı teda
vi kurumlarında verimsizliğin temel nedeni budur. 
Türkiye'de bu sağlık idarecisi sorunu çözümlenme
dikçe sağlık sorunu da çözümlenemez ve böylece 
sürüp gider. 

Sağlık sorunlarımızdan en önemlilerinden biri de, 
bakanlık ve hekim ilişkileridir. Her şeyden önce 
bakanlık, hekime meslektaş muamelesi yapmıyor. He
kimlik, gereksinimi zorunlu olan bir meslektir. Yani, 
bir anlamda bakanlık, hekimin yardımına muhtaç
tır. Bir atasözümüz var; «Allah, hekime ve hâkime 
muhtaç etmesin; ama, bunları eksik de etmesin» de
nir. Hekimi de hâkimler gibi mütalaa etmek, ona 
layık olduğu değeri vermek lazımdır. Bakanlık he
kimden yardım istemeli, hekime iş ve çalışma zev
ki aşılanmalıdır. 

Bakanlıkta hekim sayısı son zamanlarda çok azal
mıştır; bu da ilişkileri etkilemektedir. Bakanlıkla iliş
ki kuramayan hekim, zamanla çalıştığı müesseseye 
yabancılaşıyor. Batı ülekelerinde tabipler birliğinin 
önemli görevleri vardır, bizde hemen hiçbir görevi 
yoktur. 

O halde, bir an önce Türk Tabipleri Birliğini 
devreye sokup onlara birtakım görevler vermek la
zımdır. Bakanlık, bilmediği konularda üniversitelere 
ve uzmanlara danışmalıdır. Hekim, Batıda olduğu 
gibi görevlendirilmelidir. Ayrıca, hekimler için hâ
kimlerde olduğu gibi bir özel personel yasası çıkarıl
malı ve bu yasada sosyalleştirmede çalışan hekim
ler ve sağlık personeli için özendirici önlemler alın
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin en önemli sağ
lık sorunu olan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
konusuna bir açıklık getirmek istiyorum. 1961 yılın
da kabul edilen 224 sayılı Yasayla sağlık hizmetle
rinin sosyalleştirilmesi kabul edilmiş olup, bu ya
sa halen de yürürlükte bulunmaktadır. Bu modele 
göre, en uç noktada, yani köyde ebenin bulunduğu 
sağlık evi, ikinci kademede hekim ile yardımcı sağ-
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lık personelinin bulunduğu sağlık ocağı, üçüncü ka
demede beş - on sağlık ocağının bağlı olduğu sağ
lık grup başkanlığı ile grup hastanesi, daha yukarı
da il ve bölge hastaneleriyle fakülte hastaneleri bu
lunmaktadır. Bu yasanın amacı, İnsan Hakları Ev
rensel Beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağlık 
hizmetlerinden faydalanmanın, sosyal adalete uygun 
bir şekilde sağlanmağıydı. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin en önem
li sebebi, tedavide kademeyi getirmesidir. Geliş
miş ülkelerde de uygulama böyledir; bu ülkelerde 
vakaların yüzde 90'ı sağlık ocağı kademesinde hallo-
luyor, yüzde 9'u ikinci kademede, bölge hastanesine 
gidiyor, sadece yüzde l'i daha büyük hastaneleri ge
rektiriyor. 

Sayın milletvekilleri, «Acaba bizde sosyalizasyon 
modelinin başarılı olduğu hiçbir yer yok mu?» diye 
merak edip araştırdım. Edirne, Etimesgut ve Çubuk 
sağlık ocaklarını tespit ettim. Bunlardan Etimesgut'u 
inceleyebildim; burası, bakanlık elemanlarıyla Hacet
tepe Üniversitesinin müşterek çalıştığı bir sağlık oca
ğıdır. Etimesıgut'taki çok ilginç bulduğum neticeleri 
bilgilerinize arz etmek istiyorum. Etimesgut Sağlık 
Ocağında aynen bir Batı ülkesinde olduğu gibi, va
kaların yüzde 90'ı sağlık ocağında hallediliyor, yüzde 
9'u bölge hastanesinde halloluyor, yalnız yüzde l'i 
büyük hastanelere veya ihtisas hastanelerine gidiyor. 

Demek ki, sosyalizasyon uygulamasında görülen 
bazı aksaklıklar, bu modelin çalışmayacağının kanıtı 
değildir. Gerekleri yerine getirilince, Etimesgut'ta ol
duğu gibi, model pekâlâ işliyor ve fevkalade faydalı 
da oluyor. 

Etimesgut Sağlık Ocağındaki uygulamalardan alı
nan sonuçlara gelince, bunlar fevkalade ilginçtir; 
ocak çevresinde bir tek anne ölümü yok, bir tane 
çocuk felci yok, difteri yok, tetanos yok. Bebek ölü
mü, binde 50'riin altına düşmüş; Türkiye ortala
ması binde 100'ün üstündedir, işte, Etimesgut'ta Av
rupa standardını yakalamışız., 

Peki, bu mucize nasıl gerçekleşmiş? «Ankara'ya 
yakın, bakanlık her şeyi vermiş» diyebilirsiniz. Ha
yır, sadece bunlar yetmez, asıl mesele yukardan 
aşağıya hep anlatmaya çalıştığım eğitimdedir. Bura
da başarının sebebi, göreve göre yetişmiş eleman 
bulunmasındadır. Grup başkanları var; bunlar ocak
taki hekim, hemşire ve ebeleri görev başında hem 
denetliyor, hem de eğitiyorlar. Ekip çalışması kav
ramını yerleştirmişler. Hizmet öncesi ve hizmetiçi 
eğitim yapılıyor, muntazam bir denetim var, tek-
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dir ve takdir ölçülü şekilde kullanılıyor, neticeler 
her yıl değerlendirilip, noksanlıklar gideriliyor. 

Sayın bakan, işte sorunun çözümlendiği yeri de 
bilgilerinize sundum. Acaba, daha önce Etimesgut 
Sağlık Ocağını denetlediniz mi? Eğer, denetleme-
dinizse, denetlemenizde, çok büyük yarar var. 

Şimdi yapılacak işe gelince: önce tıp fakültele
rinden sağlık ocağında çalıştırılacak şekilde yetiştiril
miş hekim istemek lazımdır. Ayrıca, halk sağlığı ana
bilin! dalında eğitim görmüş elemanlar yetiştirmek, 
fakültelerde bu dal için fazla kontenjan ayırtmak 
gerekmektedir. 

Bu işler oluncaya kadar da elde mevcut hekim
lerden açılacak kurslarda eğitilmek suretiyle sağlık 
ocağı hekimliği ve grup başkanlığı yapacak eleman
lar yetiştirilmelidir. 

Bugün ülkemizde ihtiyacımızın aksine olarak 
pratisyen hekimlik yerine uzman hekimlik teşvik gör
mektedir. Uzman hekim sayısı neredeyse pratisyen
lerin iki katıdır. Batı ülkelerinde ise durum bunun 
tersinedir, yani pratisyenler uzmanların iki katıdır. 
Aslında bizim iyi yetişmiş pratisyen hekimlere ihti
yacımız var. Her fakülte başka türlü hekim yetiştir
mektedir. Süratle fakülteler arasındaki bu hekim eği
timi farklılığının ortadan kaldırılması lazımdır. Tıp 
eğitiminin ülke sağlık sorunlarının çözümünde önem
li bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bakanlık da buna 
inanmalı ve gerekli önlemleri süratle almalıdır. 

Bunun için paraya da ihtiyaç yoktur. Bakanlığın 
tıp fakültelerinden sağlık ocaklarında çalışabilecek 
pratik bilgisi artırılmış, iyi pratisyen hekimler istemesi 
yeterlidir. Aslında hekimleri ülke ihtiyaçlarına göre 
yetiştirme işini düzenlemek bakanlığın sorumluluğun
da olan bir konudur. 

Ayrıca, bakanlık, Türkiye'de en büyük sağlık iş
verenidir. YÖK programında tıp öğrencilerine iki 
aylık sağlık ocağı kursu var. Ancak, bir-iki fakülte 
dışında bunu kimse uygulamıyor. Acaba, bakanlığı
mızın bundan haberi var mı? Uygulamayan fakül
telere sebebini sordu mu? 

YÖK, tıp fakültelerine eğitim kapasitelerinin üs
tünde öğrenci alarak, eğitimin kalite düzeyini dü
şürmektedir. Halbuki, tıp eğitiminden amaç, sadece 
doktor sayısını artırmak değildir. İstenen çağdaş 
nitelikte hekim yetiştirmektir. YÖK, bu gösterişçi 
eğitim uygulamasından vazgeçmelidir. 

Hekimlikte önemli bir sorun da, devamlı bir 
beyin göçünün mevcudiyetidir. Bugün dört binden 
fazla Türk hekimi yurt dışında çalışmaktadır. Ba-
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kanlık olarak bunun sebeplerini incelediniz mi, beyin 
göçüne bir çare düşünüyor musunuz? 

Sayın milletvekilleri, yukarıda bilgilerinize arz et
tiğim anasağlık sorunlarımıza ilaveten, mevcut diğer 
sağlık sorunlarına bir göz atarsak şunları görüyoruz: 
Medenî dünyada yok olan bulaşıcı hastalıklar bizde 
var ve halen ölüme sebep olabiliyor. Erken teşhis 
imkânlarının yokluğundan kanser, çok ölüme sebep 
olmaktadır. Sağlık yönünden okul ve halk eğitimi 
noksandır, aile planlaması emekleme sürecindedir, 
fizik çevre temizliğini şimdilik lüks sayıyoruz, içme 
ve kullanma sularının sağlık kontrolü yok denecek 
kadar azdır. 

BAŞKAN — Sayın Gürpınar, sürenizin dolma
sına üç dakika kaldı; eğer 20 dakika konuşacaksa
nız. 

İDRÎS GÜRPINAR l(Devamla) — Teşekkür 
ededım Sayın Başkan. 

'Besin hijyeni yok, yani yedliğimıiz gıdaların ço
ğu komıtroılısüzdüır. 'Sanayi artıktan denıizleriirnlizi, afcaır-
sullaomız tehdit ediyor; doğa dengesinin 'korunma
sından haiberiımiz 'bile yok. Çevire kirlenmesi, yanıi 
topraik, demiz ve akarsuların kkılenmesii deyince 
Gökova olayını hatıdarnıamıak mümkün değil. Çev
reyi korumak ve geliştirmekle, Anayasa ve yasalar 
hükmüyle görevlendirilmiş olan hükümet, Gökova' 
da hiçbir inandırıcı gerekçe yokken, tüm kamuoyu
nu ve bilim çeviklerini ve de muhalefeti hiçe saya
rak Gökova Körfezini mahvedecek fcaıraniaırı aldı, 'bu
na kimse karşı çıkmadı, 'bizler açıkça karşı çıktık; 
ama dinletemedik. Sayın Sağlık Bakanı ise, görevi 
ofodıığu halde olaya karşı çıkmak cesaretini göste
remedi. 

'Bir hukuk devletlinde bu tür davranışlara yer 
yoktur. Bu konuda hiç tense «Biz yaptık oldu» de
mesin. Bu konuyu 'bir gün mutlaka yargı önüne 
çıkaracağız ve işlenen hizmet kusurlarının hesabını 
soracağız. Büıtiin sorumlular bunu 'böyle bitoelıidiir. 
ler. 

İBAŞKAN — Efendim, 'bir dakikanız kaldı, faaıtır-
latıyorum. 

İDRÎS GÜRPINAR (Devamla) — Biliyorum 
Sayın Başkanım. 

Hekiırnllere zorunlu hizmet uygulanıyor; ancak 
hekimler, işe göre eğiUimediğinden, üstelik ilaçsız, 
araçsız, hastanelerle lirtuibaıtsız, çoğu kez yardımcı 
personıeîsıiz olduğu (için, halka gereken hizmeti ve
rememektedirler. Yanıi, zorunlu olarak gönderiidıiğü 
yere gidiyorlar; ama faydalı olamıyoırlar. 
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Adlî ıtabiplik, ıbu iş içlin eğitim görmemiş he
kimlere yaptırılıyor. ıBu d'a çok sakıncalı 'bir uygu
lamadır, en azından adlî hataya sebep ötobilıir. Adlî 
tabiplik, hâikiimlililk gibi özmdirillmıeli ve adlî tıp mü
tehassıslarının sayısı artırıilımalıdıır. 

Kan bankaları yetersizdir. Her ilde, hatta büyük 
ilçelerde ikan 'banlkaısı kuınılmıalıdıır. Bunun liçin de 
evvela yardımcı personel yetis'tirilnTelidir. 

Hastalar yatacak yer 'bulamamaktan yakınıyor; 
buna karşın, yatalk ıdoMuık oranı yüzde 50 olarak 
bölMenİyor. Bunun sdbebi inedir? Bakanlık bu ko
nuyu 'inoelerriiş midir? 

Doğum ebesi yetersıiz ve dağılımı dengeli olma
dığı için, hastane dışında yapılan doğumlar anne" 
ölümlerine sebep ollıalbiiyor. Hastaneye yalfcması ge-
ıreken hastalar iyi seçilmiyor; ayakta tedavi edilebi
lecek bir 'basta yaitırılırsa, mutfak hastaneye yatması 
genelken bir tosta açıkta kalıyor. 

Vaktiyle büyük bir başarı ile üstesinden gelin
miş ' iki hastalık, sıtaa ve vensm, son yularda baş-
ikaldırmışitır. Veremin seyri, bir memleketin ekono
mik durumunu belirleyen göstergelerden biridir. Ve
remlin yemiden başfcaldınmaısv hükümetin uyguladığı 
ekonomik politika 'ile sıkı sıkıya (ilişkilidir. Halk, 
yeterince 'beslenemiyor, vücut mukavemeti düşüyor 
ve 'hastalığa yakalanıyor. Bu ayna zamanda, hükü
metin sağlık politikasının yetersizliğinin de 'bir gös
tergesidir. Daha 'beş altı yıl önce verem dispanser
leri, veremi kontrol atoma lalmış ve verem- savaşını 
kıazanmışıtı. Bu nedenle, sayın bakanın dispanserle-
ırin çalışmasını kusurlu gönmesii yanlış bir değerlen
dirmedir. Eğer, bakanlık üstüne düşenli yapıar, yani 
gereken etkilii ilaçl'arı verir, ayakta dolaşan 200 bin 
eski veremli hastanın devamlı mikrop saçmasını ön
leme çaresini 'bulursa, bu dispanserler yine veremi 
denetim altına alabilirler. 

Sayın mıMıletveflöilleri, yukarıda zamanımızın el
verdiği ölçüde açıkladığımız, aynı zamanda çözüm 
yolarını da göstermeye gayret eıttiğimiz sağlık so
ranlarımız, ancak, şahıslar, ve hükümetlerin değişme
si ile değişmeyecek 'bir ulusal sağlık politikası sap
tamak ve bu politikayı taviz vermeden uygulamak 
suretiyle çözümlenelblillir. 

Bu düşünce ve dileklerle, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ©akıanlığı ibütçeslinıin yurdumuza yararlı olması
nı diler, yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güırpınaır. 
Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu, 'buyurun efendim. 

(SHP sıralarından laftkışHar) 
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SHP GRUBU ADINA ARSAN SAVAŞ ARPA-
CIOĞLU (Amasya) — Sayın Başkan, değeri millet-
vdkillerıi; bakanlık bütçesi üzerinde, grubumun gö
rüşlerini arz etmelk üzere huızurılaırmızdayıırn. 

Çağdaş sosyal devlet anlayışının en önemli un-
suril'aondan birisi, sağlık hizmetlerinin en dyi şekil
de yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Bu, devletin 
aslî görevleri arasındadır. Ne yazık İki, özellikle son 
lal'tı yılda, 24 Ocak istikrar önlemlerinin yürürlü
ğe konulmasıyla birlikte; genelde, devletin sosyal 
'içetrliği boşaltılmış ve buna paralel olarak, sağlık 
hizmetterıi de hızla gerilemiıştir. Bunu, en açık «ollta-
ralk, Sağl'ık ve Sosyali Yardım Bakanlığının bütçe
den aldığı ödenelklerin, her yıl biraz daiha küçülme
sinde görebiiliyoıruz. 1980 yıllı öncesinde, Sağlık ve 
Sosyal! Yardım Bakanlığının ödeneklerinin, bütçe 
içindeki payı yüzde 4,5 ilıa 5 civarında 'iken, bu 
oran, 1985 yılında yüzde 2,6'ya düşmüşıtür. Bu öde
nekle, devletin, sağlık hizmetleri fonksiyonunu ye
rine getiremeyeceği açıktır. 1986 yılında ise, yüzde 
37 'oranında nominal bir artış öngörülmektedir. Enf
lasyon oranının yüzde 40'larm üzerimde seyrettiği bir 
ekonomide, bu ödenekllerdle ıreel olarak gerileme ola
cağını da göstermektedir. Son alıtı yılda, sağlık öde
nekleri, yüzde 50'nin üzerinıre geriemıiştir. tfcttidarın, 
sosyal 'devletten' neyli anladığını, ıbu gerileme açıkça 
göstermektedir.' 

Sorunlara yaklaşım, yalnızca devletin sağlık ko
nusundaki görevlerini savsaklamıakla kalmuamış, çok 
önlemli 'bir fonksiyon olan, denetleme ve düzenleme 
gibi, son derece önemli görevlerini de bil'inçlıi ola
rak askıya almıştır, örneğin; sağlık hizmetleri için
de yaşamsalî bir 'önemli haiz olan ilaç konusunu ve 
ANAP iktidarının bu konudaki uygulamalarını ele 
alalım. 

Neden hep «İlaç, lilaç» diyoruz? Neden, basın
da. günceliğinli yitirmeyen bir konu olarak hergün 
karşımıza çıkıyor? Neden, devlettin, ûretliminıdien 
tüketimine kadar her safhasında mevcut kanunlar 
çerçevesinde denetim ve kontrol .altında oHmasına 
karşıt, kalitesiz ve pahalı 'İlaç üretiliyor? Bütün bun
ların sebebi, Anayasa ve yasalların emredici hüküm
lerini hiçe sayarak, 'ilaç glilbi son derece önemli bir 
konuda, devletlin denetim işlevini, fiilî .olarak şişle
mez hale getirdiğinden, Türkiye'de ilaç sanayii, 
hammadde ithalinden kalilite deneiiimine, fiyaıföann' 
belMenmesinden, tüketiciye ulaştırılmasına kadar, 
baştan aşağı itam bir başıbozukluk içerisindedlir. 

52 — 
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(ttaç piyasası kâr güçlerine ve bir avuç işbirlik
çimin, kâr ve spekülasyon hınsanıa terk edilmiş du
randadır. İlaç, tam blir sömürü nesnesi, ilaç soru
nu dıa kanayan bir yara faaline gelımliışıtir. 

Yutanda saydığımız bu sorumların nedenlerini, 
kısaca d)a olsa, açıklamakta yanar görüyorum. 

Ülkemizde, ilaç endüstrisinin, sağlıksız, çarpık 'bir 
yapıya sahip olduğu ve özeüMe, ilaç haımımaıdde-
tani açısından dışa bağiimlhihk arz ettiği, aımibalaj ve 
montaj sanayüınden de öte 'bir yol almadığı gerçek
tir. Girdi açısından, dışa bağımlılık olgusu, ilaç üre
timi' 'teknolojilerinin, 'bazı istisnalar dışında, yeni ol
ması ye 'bu alanda yeterince sermaye yatırımı ya
pılmamış olması ve endüstrinin, giderek az sayıda 
firmanın egemenliği autuna giren oligopoltisitifc bir ya
pı arz etmesi! gibi; ilaç kaliıtesi ve ilaç sanayiinde, 
üretim maliyetleri üzerinde belirleyici ve son dere
ce olumsuz bir rol oynaımakıtadır. Yüksek dış gir
diler, gerii iteknoloji ve tekelci kârları gibi nedenler-
le, illiaçtta, üretici fiyatları, ileri ülkelerdeki emsalle
riyle Ikıarşiaşitıınıldığında, aşırı oranda yüksektir. 

Hemen 4129 sayılı Kararnameye göz 'atıyoruz, 
imalatçı kâranı artıran tok yapıda olduğunu görüyo
ruz. 1985 yılında uygulanmaya başlanan 8845 sa
yılı Kararname ise, uygulamayı bütünüyle değişti-
rip, «İlaç dımaılaıtçılları, belMediıkleri fiya/tlan bakan
lığa blldirıir ve baikamılıktan on iş gününde yanıt 
çıkmaz ise, fiyat loitomatikman yürürilüğe giırer» der. 
Kararname ayrıca, imalatçı, depocu, perakendeci 
kadarını da sıaptar ve batta, «İmalatçının (kârı, yıl
lık net satış gelirinin yüzde Î5'ini aşamaz» der. 

Ülkemizde dört bin civarında ırulhsatlı müstahzar 
mevcut olduğuna göre, 'binlerce liıliacın beyannamesi 
•incelenmeden otomatikmıan yürüdüğe giren fiyatlar 
-yanli firmaların kendi üre'Jtüği ımüsöahzarların fiya
tını kendisinin saptaması- ne 'denli sosyal devlet an
layışına uygundur? 

(Birkaç holdinge elini kaptıran Saflık ve Sosyal 
Yardım 'Bakanlığı, kolunu fcuribaramamalSadır. İşte 
gazetelerdeki fıirmaliarın ve (işverenlerin boy boy be
yanları, reklamları ve bu zamların nedeninin de 
KDV'ye maledilmesi. 

(Bakanlık, mevcut yetersiz kadro ve eleman ile 
inceleme yapanken hangi temellere göre ret kararı 
verecektir? Her şeyden önemflisi, beyan esasına gi
dildiği için, maliyet ölçüsü nedir? Önceki kaınarna-
mıede yer alan ambalaj ve (hammadde ende!ksıleri 
kaldıırılmış ve ticarî maliyetin hesabına temel olan 
emsaler ıLse geçersiz kılınmıştır. Yalnızca imalatçı 

için İstenen fiyaıtfflar geçerli almaktadır, işte apaçık 
tekelleşme örneği 'budur. Ayrıca, ucuz hammadde 
arama gereği ortadan kalikmışitır. Buradaki rekabet 
nerededüır? Devletin haammadde fiyatlarını kontrol 
edebilirnesii mümkün iken, neden dış ülkelerdeki ilaç 
borsaları fiyat endeksleri nazarı itibara alınmamakta 
ve bunlarda yapilacalk bir anlaşma ile dünyadaki ilaç 
'hammadde 'fiyat ıhaıreketleri anında izlenememelktedir? 
Büyük fiiırmaW, pahalı hammadde^dışalımında, ucu
zunun niteliksiz olduğunu ileri' sürerek kendilerini 
'savunmaktadırlar Ikıi, bu geçertM bir neden değildir. 
Birçok gelişmiş ülke ucuz hammadde fcullanmakıta-
dıtr. Yapılan bifjjmsel araştırmalar, ilacın 'asıl etki
sini etkilemeyen' ayrıntılarla ilgâl bazı özelik fark
ları dışında hammaddeler arasında önemli blir nite
lik farkının bulunmadığını da göstermiştir. 

Viine son' kararnameye göre, ithal edilen ilaç 
hanıımaddeJeri ülkemize gümrüksüz girdiğine göre, 
ucuza alınıp, palbalıymış gibi gösterilerek yurda so
lcudan hammadde için ıtransfer edilen dövizin bir bö
lümü geri döndürülerek, gösiterildağinden fazla ham
maddeyi ülkeye sokarak ayrıca ek kârlar elde edi
lebilir. Maliyetler içinde -bundan böyle- gerçek ma
liyet-öğesi ibütunmayan k'alemıler de yer almaktadır. 

Ticarî 'giderler konusuna gelince; Ticarî giderler 
için zaman zaman yüzde 50'yi aşabilen pazarla
ma ve satış giderleri için de hiçbir sınır yoktur. İlaç 
reklamları, numune, seyahat ve oto harcamaları 
gibi giderler gerçek usulde maliyetlere aktarılatal-
mekıtedir. İşletmenin finansman giderleri de mali
yetler içerisinde yer alabilmektedir. 

Sayın milletvek'illeri, dahası yar; ilaç şirketleri-
nlin geçmiş yıllara ilişkin gecikimiş borç ve bunların 
faizleri birer maliyet öğesi olarak doğrudan doğru
ya fiyatlara yansımaktadır, öte yandan, işletmelerin 
belirttikleri maliyetleri denetleyecek bir denetim ör
gütü 'bulunmamakla beraber, bunların bir yıllık üre
tim miktarlarıyla orantılı olarak değişecek olan bi
rim maliyet giderleri - böyle bir oran önceden bu
lunmadığından - .belirsiz 'bir ortamda saptanmakta
dır. Haç üreticileri, işte bu artan maliyetleri nede
niyle her an fiyat artışı istemektedir, hatta 'bu ka
rarnameye 'göre de, on günde 'bir yenli fiyat isteme 
hakkına sahiptir. Yani, 300 fiş günü için - bir yıl
da • 30 kere fiyat artışı isteyebilir. Bu zamlar ki
min sırtına yüklenecektik-? (Bunlar, sağlığını aramak 
ve şifa bulmak için varını, yoğunu satarak, hastane 
kapılarında günlerce bekleyen ve ilaca ancak ecza
ne vitrinlerinde seyirci kalabilen, akn gücünü yitir-
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iniş haükm sırtından çıkmayacak mı? Buna seyirci 
ve kaygısız davranan sayın bakana, bu vurgu
na ne zaman «dur» diyeceksiniz diye soruyorum. 
Eğer, serbest pliyasa ekonomisi bu 'ise, ve gümrük
lerden itibaren, yurda giren hammaddelerin, hiçbir 
ön denetim ve kalite kontrolü yapılmadan doğrudan 
ambalaj sanayii olan ilaç firmalarımın imalatına giren 
ve hatta 'kalite kontrolünü de kendi bünyelerinde 
GMP şartları gibi göstermelik, iyi imalat tekniği di
ye hem hâkim, hem savcı 'görevi verilen bu imalat
çılarla nasıl başa çıkacaksınız? Sayın balkan, halikın 
sağlığı üzerinde bir rekabet düşünebiliyor musunuz? 

Sayın milletvekilleri, size arz ettiğim, elimdeki üç 
müstahzarda eşdeğer terkip; aynı dozaj ve aynı mik
tarı içeren üç firmanın ürettiği bir mide ilacıdır. 
Göstermiş olduğum şu Simetidin, KDV dahil fiyatı 
1 200 lliıra; diğer bir ilacın, yanü «Tagamet» adlı Ma
çın fiyatı 4 009 lira; «Ulıkomet» isimi, diğer bir fir
manın İlacının da fiyatı 1 071 İka. Her üç kalem 
ilaç da, ayını terkibi, aynı dozajı, ayını hammadde
yi kapsıyor. TakdMerinıize sunuyorumi.. / 

Bu örnekleri devam ettirecek olursak: «Negopen» 
adlı ateş düşürücü bir süspansiyonun fiyatının 399 
'liradan 480 liraya, mantar hastalığında kullanılan 
«Premasıin» isimi bir ilacın 645 İradan 1 554 likaya, 
«Pirerat» İsimi bir kalp Macunun 1 183 liradan 2 880 
İkaya, «Sodyum lafctad» isimli bir serumun 503 li
radan 903 İraya, «Getamiiısiin» üsftmİ bir flakon am
pulün 387 İradan 576 İraya, «Eritrosin» isimi ateş 
düşürücü bir antibiyotiğin 1 241 İradan 3 334 lika
ya, «BekozAm» .Asimi, bir vliıtamlin hapının 259 İka
dan 460 liraya, «Calsiyum Sandoz» isimli bk vitar 
min hapının da 275 İradan 560 İraya yükseldiğini 
fok seneye yakın bk zamanda görüyoruz ve bu ör
nekleri daha da çoğaltmak mümkündürj 

Görüldüğü gibi, ilaçtaki sömürü mekanizmasının 
en önemi çarkı, ilaç hammaddesi ithalinden kay
naklanmaktadır. İlaç maliyetleri içerisinde en önem
li kalemi, ilaç hammaddeleri oluşturmakta ve bu 
oran da, yüzde 60 ila yüzde 75 dolaylarında bulun
maktadır. 

İthal edilen hammadde fiyatlarını, doların de
ğerindeki artışla açıklamaya çalışırsak yanılgıya düş
müş oluruz. Çünkü, doların değeri 1.1.1985 i a 
1.9.1985 tarihleri arasında yüzde 20 artarken, ilaç 
fiyatları bu oranın üç misinden fazla artış kaydet-
miştıir. Bu rakamlar, Sayın Bakanın Plan ve Büt
çe Komisyonundaki açıklamasının ne kadar temelsiz 
olduğunu da açıkça göstermektedir. 

İlaç hammadde ithalindeki bu vurgun ve sömürü 
çarkı kırılmalı ve spekülasyon önlenmelidir. Bunu 
yapmanın yegâne yolunun devlet eliyle ithalini sağ
lamaktır. 

MUSTAFA BALOLAR t̂ Esklişehk) — Dışarıda 
fiyatlar ne kadar, bffliyor musunuz? 

ARSAM SAVAŞ ARPAOIOĞLU (Devamla) — 
Onları da arz edeceğim sayın milletvekili. 

Sayın milletvekilleri,- şimdi de, basında defalarca 
yer alan şifasız ve bozuk ilaçlar konusuna değinmek 
istiyorum. «İthalattan önce ve ithalat sırasında fiyat, 
kalite, miktar yönünden her türlü denetiminin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yapılır» 
hükmüne karşıt, 1929 yılında ilaç kontrol ve analiz 
'biriminde faaliyete geçen Refik Saydam Hıfzıssıhha 
(Enstitüsünü geçenlerde gittim, gezdim Enstitü mü
dür vekilinin bk şeyler yapmak arzusunda olduğu
nu gördüm. Ancak, orada karşılaştığım bir bayan 
profesörün, «'Bakanın müşaviri olduğunu» söyleme
sine bir mana veremedim. Bu üniteyi gezdiğimde, 
çağdışı alet ve cihazların bir kısmının da faal ol
madığını müşahede ettim. 

İnsan sağlığında çok büyük yeri ve önemi olan 
ilacın, kalite kontrolü, ülkemizde istenilen biçimde 
sağlıklı yapılamadığı gibi, yanlış politika yüzünden 
ilaç endüstrisi uzun süre çıkmaza girmiş ve bu yüz
den ilaç darlığı da güncelliğini korumuştur. Bunla
ra birkaç isim zikredersek; hayatî önemi haiz ve 
nefes darlığında kullanılan Prasmin, Kenatap, Seker 
hastalığında kullanılan Glukofaş, Trombostas» ve 
daha elimde o kadar çok geniş kapsamlı bir liste var 
ki, buradaki 201 kalem ilacın piyasada bulunma
dığını görüyoruz. 

Piyasada bulunmamasının nedenleri çeşitlidk. 
Ucuz ilaç olduğundan, firmalar aynı işgücü ile üret
tikleri pahalı müstahzarlara rağbet ettiklerinden. Ne
den mi? Ucuz ilaca daha fazla zam yapabilmek için, 
bazı spekülasyonlar yaratmak için. Neden mi? Sağlık 
ve Sosyaİ*Yardım Bakanlığının, yasalar çerçevesi içe
risinde ruhsatlarını iptal etmediği için. 

Sayın milletvekilleri, ilaç işverenleri feryat edi
yor, yine dönüyor, dolaşıyor pahalılık KDV'ye bağ
lıyor. KDV halkın sırtından çıkmıyor mu, hem de 
peşin olarak? Her derde deva olan ve böyle.kabul 
etmemiz gerektiğine inandığımız ve her sabah fiyat
ları artırılan ilaçların içinden, bakınız, neler çıkıyor: 
Angiodel ampul -damar- genişletici kalp ilacı- içinde 
cam parçalan bulunmuş; yine bir kalp ilacı olan Ka-
rena ampul de yabancı cisim bulunmuş; Preveral 
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öksürük şurubumda tortu ve bulanıklık görülmüş; 
% 5 Dekstros isimli serumun idinde yabanciı cisim 
görülmüş; Ronikol retart adlı kalp ve yüksek tansi
yon ilacının içinde etken 'belirlenen madde, belirle
nen standartlara uygun bulunmamış. Bu ve bunun 
gibi sayabileceğimiz birkaç müstahzar daha vardır. 

Sayın ilaç imalatçıları, muhtaç olduğunda aranan 
bir tedavi metaı olan bu ilaçları sizler imal etmedi
niz imi? Fiyatların serbest, bırakılmasını ve böylece, 
«Hem araştırma ve hem de kaliteli doğru dürüst ilaç 
yapacağız» diyen sizler değil miydiniz? 

Lütfen söyleyiniz; nedir şu ilacın içindekiler? Ne
den halkın sağlığıyla oynuyorsunuz? Ne hakkınız var? 
Dünyanın otuz ülkesinde imal edilen ilaçlar, hep böy
le midir? 

'Muzdan, her türlü peynire ve sanayi imalatına 
kadar, ucuzu, temizi, sağlamı olsun diye her şeyi 
ithal ettiren iktidar, acaba ilacı niçin imal ettirmez 
diyeceğim; fakat bakıyorum, o da var; ama, fiyat
ları, halkın alım gücünün çok ötesinde. Mesela, bir 
•testis tümöründe kullanılan Vepesit ampul 222 500 
liradan, kanserde kullanılan Aleksan isimli bir am
pul 69 bin liradan, organ naklinde kullanılan îmu-
ran isimli tablet 34 190 liradan, Zoyirak isimli bir 
ampul 46 035 liradan satılmaktadır. Asgarî ücretin 
40 bin lira dolayında olduğu ülkemizde, bunun tak
dirini yüce 'Meclise bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, etkili bir fiyat uygulaması
nın ilk koşulu, başta hammadde olanak üzere, her, 
türlü ilaç üretim girdilerinin piyasa fiyatlarını doğ
ru olarak izlemek ve en güvenli yol da, dışalım
ların devlet eliyle yapılmasını sağlamaktır. Toptan 
dışalûn, kurulacak bir ilaç hammadde ofisince ya
pılmalı, kamu ilaç fabrikalarının yatırımlarına ağır
lık verilmeli ve özel 'fabrikaların gereksinimi bura
dan karşılanmalıdır. Dünya hammadde fiyatları, ilaç 
borsaları aracılığı ile sürekli izlenmeli, firmalar, et
kinliği eş ve daha ucuz hammadde almaya zorlan
malıdır. Hammadde dışalım izni, doğrudan doğruya 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmeli, güm
rüğe giren hammadde siparişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca denetlenmelidir. 

IBeni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, yü
ce Meclise saygılar sunarım. ı(Alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğlu. 
iSaym Hayri Osmanlıoğlu, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA M. HAYRİ OSMAN

LIOĞLU (Gaziantep) — Sayan Başkan, sayın müt-
Mvekileni; Sağlık Bakanlığının 1986 yık Bütçesi üze-
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rinde, Şosyaldemofkirait Halkçı Parti Grubu adına 
görüşlerimi ıbiyiırmek üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum; şahsım ve grubum1 adana hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın müifetvekilleri; ANAP Hü-
- kümeti, iktidarı süresince bugüne kadar sağlık konu
sunda ne* yapmıştır, ne yapmaktadır, yılların biriki
mi olan sağlık sorunlarına yaklaşımı nedir? 

Asılında, sağlık sorununu, temelde tiyi bir çözüme 
kavuşturmak, hep&rrtizıkı en başta gelen görevidir. 

Bakanlığın bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonun
da görüşülürken Sayın Sağlık Bakanından sormuş
tum: «Sağlık sorunlarını, yeni Anayasa çerçevesinde 
nasıl bık sistem içerisinde çözeceksiniz? Zira, Tür-
kÜye'de sağhk sorunu, bugüne gelinceye kadar, 
zaman zaman çok değişik slistemkd içerisinde çö
zülmek istenmüştür. Sosyalizasyon, bunlardan birisi
dir. Genel sağlık sigoıttası, serbest hekimlik, döner 
ısenmaye, birbMerinden farklı sistemlerdik. Uygula
nan değişik sistemlerden ne sonuçlar alınmıştır? Bi
limsel hık araştırına yapılmış mıdır? Türkiye'deki uy-
(gulamalardan alkıan sonuçlar nelerdir?» Sayın Bakan
dan bu şekilde bilgi Hica etim1; fakat bütün bu so
llularıma aldığım cevaplar yetersiz, bulanık ve ko
nuyu geçiştirmeyi hedefleyen, içerikten yoksun uzun 
laflar olmuştur, 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; sayın bakan, 
sağM sorunlarının çözümüne İlişkin sistem konusun
da Plan ve. Bütçe KjcMsyonundakıi konuşmasında 
bk taraftan sosyalizasyondan, teşvik mekanüzmaların-
dan, kamu sağlık merkezii kurutuşlarından söz eder
ken, diğer taraftan aile hekimliğinin teşvik edilece
ğimden, kanun tadilatının Sağlık Komisyonunda ol
duğundan söz etmekte ve ibik diğer yerde de hekim
lerin çift püyasası olduğunu, bunu önlemeden sağlık 
sorununa çözüm bulunamayacağını, bunun için ete 
teşkilattı kanununun çıkarılmasını beklediklerini söy-
lemekıtedk; ancak, teşkiaıt kanununda sağlık soru
nunun çözümünü tedvin eden herhangi bk madde 
yoktur. Bu da gösteriyor ki, Sayın Sağlık Bakanı, sağ
lık sorununun çözümünde belli bk görüş ortaya koya
mamaktadır. Yadi bakanın uyguladığı sistem idare-i 
maslahait slist)emıidlkri (SHP şuralarından alkışlar) 

iSajyın Başkan, sayın mliietveklleri; blk kere de' 
sizlerin huzurunuzda soruyorum1: Sağlık sorunlarının 
çözümünde, ANAP Hükümetinin uygulamak istediği 
sağlık sistemi nedk? Türkiye şartlarında nasıl bir 
çözüm öngörütaekte; sosyalizasyon mu* sağlık sigor-
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tası mı, yoksa padMzkı serbest piiyasa ekonomisi 
tutkusuna uygun olarak serbest bıekliımMği mi, döner 
sermaye sistemini mi temel çözüm sistemi olarak ka
bul etmektesiniz? Yoksa, sisteminiz sistemsizlik mi
dir; hem öyle, hem böyle mâdiir? 

Sayın Başkan, sayın miletvekilierli; öncel'ikle sağ
lık eğitimi üzeninde durmak istiyorum. Blünen odur 
ki, Türkiye'de gerek üst düzey sağlık personelinin ve 
gerekse yardımcı sağlık personelinin eğitiminde, ve 
meslek iç/i eğitiminde noksanlıklar, boşluklar ve ye
tersizlikler vardır. Okuldan mezun olmakla iş bit
miyor. Uygulamada pratik beceriler kazanmak, 
kanun ve mevzuata ait bilgiler edinmek, yönetim 
ve idarede personel ve halikla ilişkilerde ilkeleri öğ
renmek gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının başta ge
len önernUli (hizmet alanlarından birisi de budur. 

3959 sayılı Kanun, Hııfzıssıihiha Okuluna tabip, 
eczacı ve kimyagerlerle yardıma sağlık personeline 
koruyucu hekimlik, çevre ve halk sağlığı konuların
da teknik, tıbbî idarî ve bilimsel gelişme ve yenlik
leri öğretmek ve uygulamalarını göstermek görevini 
vermiştir. Bu okul, ıkendlîsıine verilen görev alanında 
'Hizmet vererek büyük..'bir boşluğu doldurmakta iken 
kapatılmıştır. Sayın bakan, «Bizden öncekiler kapat
tı» diyecektir. Şimdi soruyorum: Bakanlık, Meslek 
İçi Eğitim Dairesini genel müdürlük yapmakla ne 
gibi hizmet üretmiştik? Halk sağlığı ve koruyucu he
kimlik konularında uzman ve tecrübe! kişilerce 
Hıfzısıhha Okulunda verilen kurslara, meslek içi 
eğitime artık gerek bulunmamakta mıdır? Bu hizmetli 
daha iyi yapan bir birim mi kurulmuştur? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; meslek içi 
eğitimde, bakın, sayın bakan ne yapmıştır: Anka
ra Sağlık Kolejinin öğrencilerini Anadolu'nun deği
şik illerindeki ısağkk kolejlerine, kız ve erkek ayı
rımına göre, ayrı ayrı dağıtmıştır. Ankara Sağlık Ko
lejinin binasını Eğitim Genel Müdürlüğüne ve labo-
ratuvarlarını da misafirhaneye dönüştürmek üzere ta
dil etmiştir. Tadilat için büyük masraflar yaparak, 
akıllara durgunluk verecek kadar lüks döşetip, bir 
gün önce yapılanı ertesi gün beğenmeyip yıkarak, ema
net usulüyle, paraların çarçur olmasına, gereksiz bir 
israfa neden olmuştur, israf, dinimizde haram değil 
midir? Söylentiler yanlış olabilir; gerçeği sayın ba-

- kandan öğrenmek istiyorum: Bina tadilatı kime ve 
kaça ihale edilmiştir? Ne kadar masraf yapılmıştır? 
Para hangi kaynaklardan sağlanmıştır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık Bakan
lığının eğitim ve araştırma kuruluşlarının başında ge-
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len, Aziz Atatürk zamanında kurulan ve kuruluşun
dan bu yana Cumhuriyet Türkiye'sinin en başarılı 
kuruluşlarından birisi olarak çok ciddî hizmetler ve
ren Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü, kuruluş yasasıyla, 
sağlık konusunda bilimsel ve tıbbî teknik araştırma
lar yapmak; aşı, serum, biyolojik ve kimyasal mad
deler hazırlamak; yerli ve yabancı müstahzarlar, se
rum, aşı ve hayatî terkip, kimyasal ve sağlıkla ilgili 
maddelerin, yani aşıların < kontrollerini yapmakla gö
revlendirilmiştir. Bu müessese, son senelerde ihmale 
uğramış, «reorganizasyon» adı altında, maksatlı kişi
lerin tahribine maruz kalmıştır. Dışarıdan atanan ki
şiler, enstitüye senelerce hizmet vermiş, bilgili, dü
rüst, sahasında uzman kişilerin tedirgin edilmesine ve 
birçoklarının emekli olmasına veya özel sektöre geç
mesine yol açmıştır. Enstitüde yeni birimler ihdas edi
lip, eski ve yerine oturmuş sağlam düzenler değiştiri
lip, ayaklar baş, başlar ayak yapılınca, yani, «Ben 
yaptım, oldu» anlayışı hâkim olunca, tedirginlik baş
lamış, olanlar olmuştur. Enstitünün bilimsel ağırlığı, 
yerini, bürokratik endişelere göre hareket eden bir 
statüye terk etmiştir, îdarî baskılar, politik arzular, 
bilimsel çalışma ve araştırmalara akseder olmuştur. 
Ne yazıktır ki, bugün Sağlık Bakanlığında, bir ta
rafta lüks idare binaları, misafirhaneler yapılırken; 
diğer tarafta, yetkililer, Hıfzısıhhadaki İlaç Kontrol 
Şubesinin müzelik cihazlarla, asrın gerisinde kaldığını 
söyleyebilmektedirler. (SHP sıralarından alkışlar) Bu
nun ayıbı kimindir? Eczacılık Genel Müdürlüğüne 
bağlanan, ilaç Kontrol Şubesinin, bundan böyle, ida
rî ve politik baskılar dışında çalışması, bilimsel tet
kik ve araştırma yapması nasıl mümkün olacaktır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir diğer eği
tim sorunu da, tıp fakültelerinin eğitim düzeyi soru
nudur. Bu konu, ciddî tedbirler almayı gerektirir. 
Zira, yarım hoca dinden eder, yarım hekim, candan 
eder. Halkımızı canından etmeye kimsenin hakkı yok
tur. Ayrıca, tedbir alınmazsa, dış ülkelere beyin göçü 
kaçınılmaz olur; bu da, Türkiye açısından son derece 
yanlıştır ve ekonomi dışıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir hizmetin 
iyi yapılabilmesi, ciddî bir devlet anlayışına sahip, ye
tişmiş, bilgili ve kendinden, kendi yerinden emin per
sonelin hiyerarşik düzen içinde teşkilatlanmasıyla 
mümkündür. Bilgi ve tecrübenin, uzmanlığın değer 
taşıdığı bir ortam olmadıkça, emir - kumanda zinciri 
içinde dahi, hizmetin sağlıklı yapılması mümkün de
ğildir. Sağlık hizmetlerinin perişanlığında, tecrübe ve 
uzmanlığa değer verilmeyişinin, ilişkilerdeki düzen
sizliklerin etkisinin olmadığını söylemek çok güçtür. 

56 — 
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Bugün Sağlık Bakanlığında yöneticiler arasında, her
kes birbirine, asaleten mi, vekâleten mi hizmet yap:' 
tıklarını anlayabilmek için, «Sen de mi imam nikâhlı
sın?* diye sormaktadırlar. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın bakan, bakanlıkta, üst görev yetkililerini asa
leten atamamakta, vekâleten görevlendirmektedir, yar 
ni bakan, imam nikâhı ile yaşamayı tercih etmekte
dir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sağlık Bakanlığında iki yıldır üst düzey yönetici
leri vekâleten hizmet gördükleri için, kendilerini o 
hizmetin gerçek sorumlusu olarak görememektedirler. 
Bu duruma, bakan «Hekimlerin hem memur, hem 
serbest meslek mensubu olduklarını» söyleyerek, «Lüt
fen bize dokunmayın, iyi kötü orada bir adam istih
dam ediyorum; sonra işlerimiz büsbütün açıkta ka
lacak» diye cevap vermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sayın bakan
dan soruyorum: Bu durum, son iki senede mi ortaya 
çıkmıştır? Vekâleten idare zorunluluğu bundan mı 
kaynaklanmaktadır? Yoksa, bakanın, üst görev yetki
lilerinde aradığı özel vasıflar mı vardır? Yönetici bul
makta gerçekten çekilen sıkıntının asıl nedeni bu mu
dur? Şüphesiz, sadece belli bir görüş ve düşünceye 
sahip kişilerle çalışmak istenilirse, adam kıtlığı do
ğacaktır. Bu kişinin uyumu ne olacaktır? Vereceği 
hizmeti denemek gerektiği içindir ki, asaleten tayin 
yapmanız da mümkün olmuyor. Asaleten tayinini is
tedikleriniz de olmuştur; ancak bu kişileri mahzurlu 
görenler çıkınca, «Bize dokunmayın» demektesiniz. 
Sayın Bakanım, şunu unutmayın ki, bu memlekette 
verilecek bütün görevleri hiçbir artniyet gütmeden, 
ehliyetle, dirayetle, muayenehanesini feda ederek ya
pacak binlerce doktor vardır. 

•' MUSTAFA BALCILAR ((Eskişehir) — Sağlık 
müdürü bulamıyoruz. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLÜ (Devamla) — is
terseniz size bunları bulmakta yardımcı da oluruz; 
ama siz, «Reorganizasyon» adı altında iki senede ar
tık herkesçe açık seçik bilinen bir kadrolaşmayı ger
çekleştirmede büyük mesafe aldınız; kutlarım sizi... 
(SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET ŞEVKET GEDİK (Adana) — Kimi be
ğenmiyorsan onu söyle. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLÜ (Devamla) — Is-
çek durum böyle iken, sayın bakan Plan ve Bütçe 
Komisyonunda bu konuda kendisine sorulan soru
ya, «Sağlık Bakanlığı reorganize edildi, yeni birimler 
kuruldu. Bunların hepsine adam lazım, buralara adam 

. getireceğiz» diyor. Soruyorum; oralarda adam mı 

yoktu sayın bakanım? 150 kişi ile her yıl 5 milyon ki
şiye, hıfzıssthhada üretilen BOG aşısı uygulayanlar 
kimlerdi?.. Siz ne tür adam arıyorsunuz? İşi becere
meyen adam gider öteki gelir; giden işini iyi yapma-
dıgriçin mi gitmekte, gelen becerikli olduğu için mi 
gelmektedir? 

AHMET ŞEVKET GEDİK (Adana)— Kimler ge
tirilsin onu söyle? 

M. HAYRI OSMANLIOĞLÜ (Devamla) — «İde
olojik bir şey benim bakanlığımda sözkonusu değil
dir» diyorsunuz. Unutmayın, Türkçe'de bir söz var
dır; «Gözüm sana mı inanayım, sözüm sana mı ina
nayım?» (SHP sıralarından alkışlar) 

Sağlık Bakanlığında dürüst kişiler tedirgin edil
mekte, hiyerarşik düzen tersine çevrilmektedir. Her 
gün şubeler kapatılmakta, yeni şubeler açılmakta, 
belli bir görüşün dışında olanlara rağbet edilmemek
te; senelerin, tecrübeli uzman doktorları çoluk ço
cuğun emrine verilmektedir. 

MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya) — Uzman 
doktorlar sağlığı bu duruma getirdi. 

M. HAYRÎ OSMANLIOĞLÜ (Devamla) — Dü
rüst devlet memuru, ambarcısı dahil, şaşkına dönmüş; 
kime kul olacağını şaşırmıştır. Belli bir görüşten yana 
olanlar, ikinci görevlerle, fazla mesailerle, lojmanla 
ödüllendirilirken, diğerleri mağdur edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, işte reorganizasyon uygula
masının perde arkasında olanlar bunlarduı. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de, Tür
kiye'nin sağlık konusundaki bazı gerçeklerine değin
mek istiyorum. Türkiye bugün sağlık düzeyi açısın
dan, Çin, Sri Lanka, Filipinler'den de geride; geri 
kalmış ülkeler arasındadır. Bir ülkenin sağlık göster
geleri, ana sağlığı, ana çocuk ölümleri, bulaşıcı has
talıklardan ölüm oranı ve ortalama ömür göstergele
ridir. Bunlar içinde en önemlisi de çocuk ölümleri
dir. Çocuk ölümlerinin asıl nedeni ise sağlık hiz
metlerinin yurt çapında en uç bölgelere kadar götürü-
lemeyişidir. Türkiye'de her yıl 1 -4 yaş arasında 40 
bin çocuk, 125 bin bebek ölmektedir. Bebek ölümle
rinde, aşı ile ilgisi olmayan beslenme bozukluğu, do
ğum anı enfeksiyonları, bulaşıcı hastalıklar ve ishal 
başta gelmektedir ve bebek ölümlerinin yüzde 85'i 
ilk 6 ay içerisinde görülmektedir. Sağlık hizmeti yurt 
düzeyinde tutarlı ve dengeli götürülemediği sürece, 
aşı kampanyalarıyla çocuk ölümlerinin ne oranda 
azaltılabileceğini yüce takdirlerinize arz ederim. 
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Ben komisyonda, aşıların kontrolünün nerede, kim
ler tarafından yapıldığım sordum. Bakan, kontrole 
gerek olmadığını söyledi. Ciddî bir devlet 5 milyon 
çocuğunu aşılarken, kendi millî, müesseselerinde aşı
ları kontrol etmeden uygulamaya geçmez. Bu affe
dilir bir hata değilir. Çünkü bugüne kadar dış* ül-. 
kelerden alman aşıların yapılan kontrollerinde birçok
larının bozuk olduğu tespit edilmiştir. Bugün Sağlık 
Bakanlığı aşıları kontrol edecek birim ve uzmanlar
dan yoksundur. Bu, mevcut kuruluşların işlemez hale 
getirilerek, uzmanların harcanması, yenilerin yetişme
miş olmasının tabiî bir sonucudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sayın bakan
dan soruyorum, polio ve kızamık aşısı imalatı için 
seneler öncesi yapılan bina şimdi hangi maksatla 
kullanılmaktadır? Eski yönetmeliğe göre mahzurlu 
bulunan İmren ve Başpınar memba sularının üretime 
açılması için kim emir vermiştir? Numuneler ne za
man getirilmiş, yönetmelik nasıl ve ne zaman değişti
rilmiştir?.. a 

BAŞKAN — Sayın Osmsnlıoğlu, 2 dakikanız kal
dı efendim. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de verem ko
nusuna değinmek istiyorum. Verem, bulaşıcı bir has
talıktır; verem, toplumsal bir hastalıktır; verem, her 
zaman için salgın yaratabilecek tehlikeli bir hastalık
tır. Tek korunma yolu ise BCG aşısıdır. 1978'den bu 
yana, özellikle çocuk yaş grubunda Türkiye'de tüber
küloz sıklığının arttığı gözlenmektedir. Gaziantep Ve
rem Savaş Dispanserinde 2 312 hastada verem mikro
bu bulunmuş, 1984'te 29 kişi veremden ölmüştür. 
1985'te hasta sayısında 2 700'lere ulaşan yükselmeler 
görülmüştür. 

Beslenme bozukluğu ve noksanlığı nedeniyle her 
memleketteki BCG'nin bağışıklık oranı farklıdır. Bu 
nedenle, BCG aşısının bebeklerde uygulanması çok 
daha uygundur. Ancak, beş yıl süren bağışıklık ne
deniyle, 6, 14 ve hatta 20 yaşlarında aşının tekrarı 
şarttır. 

BCG aşısı tecrübeli ve bu konuda yetişmiş kişiler 
tarafından yapılmalıdır. Verem, takip ve teşhiste özel
liği olan bir hastalıktır. Mücadelesi dispanserler dı
şında yapılamaz. Bu uygulama Türkiye'de denenmiş" 
ve mahzurları tespit edilmiştir. Sağlık ocaklarında, ve
rem dispanserlerinin hizmeti, sair sağlık hizmetleri ile 
bir arada yürütülemez. Sayın bakana, dispanserlere 
imkân tanımalarını salık veririz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de kan 
ürünleri konusuna geçiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz dolmaktadır, topar
layın lütfen; demin ifade ettim; 2 dakikanız vardı, 
onu da doldurdunuz. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum efendim, son sayfaya geliyorum. 

Saym bakanın da ifade ettiği gibi, kan ve kan 
ürünleri arzı Türkiye için son derece önemli bir ha
disedir. «Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde ya
pılmakta ise de yeterli değildir; üretimi artıracağız. 
Kızılay bu işin peşindedir; bize fizibl görülmedi» de
mektedirler. Saym bakan bu konuda da çelişkiler için
dedir; hem «Bir miktar yapılmaktadır, yeterli değil
dir, biz üretimi artıracağız» diyorlar, hem de «Fizibl 
görülmedi, hele Kızılay kursun» diyorlar. Sayın ba
kandan soruyorum; Refik Saydam Hıfzıssıhha Ens
titüsünde yapıldığını söylediğiniz miktar ne kadardır 
ve gerçekte yapılmakta olan bir şey var mıdır? Li
san bilmediği halde iki aylığına Avrupa'ya gönderi
lenler dönüşte ne yapmışlardır? 

BAŞKAN — Evet, toparlayın lütfen. 
M. HAYRt OSMANLIOĞLU (Devamla) — Ta

mam efendim, bitiyor. 
BAŞKAN — Yok, o kadar sayfa okumanıza im

kân veremem, süreniz dolmuştur, iki üç dakika evvel 
ikaz ettim, lütfen sayfanın alt kısmını okuyun ve to
parlayın efendim. (SHP sıralarından «Müsaade edin 
Sayın Başkan» sesleri)-

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Ta
mam efendim, bitiriyorum; konuşmamın son kısmmı 
okuyacajğım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de 
sağlık konusunda, bir de hastanelerde iyi çalışmayan 
laboratuvarlar sorunu vardır. Bazı hastaneler bir tet
kik ve tahlil gerekli olduğunda hastaya, «Git, şun
ları yaptır, getir» diyorlar ve eline özel bir labora-
tuvarın adresini tutuşturuyorlar. Hastanelerde milyon
lar sarfıyla yapılmış laboratuvarlar vardır. Buralarda 
gerekli tetkik ve tahliller doğru dürüst yapılmaz, alet 
ve cihazlar devamlı bozuktur. Bozuk olması ve bo
zuk olarak kalması birilerinin yararınadır. Bunlar 
kimlerdir? Bozukluk nereden kaynaklanmaktadır? Biz
ce halkın bu gibi yollarla soyulmasının önlenmesi, 
bakanlığın, etkin denetim ve kontrol sistemi kurması
nı zorunlu kılmaktadır. ( 

BAŞKAN — Saym Osmanhoğlu, sözünüzü kes
mek mecburiyetinde kalacağım efendim, lütfen; siz 
tekrar okuyorsunuz, rica ederim. 
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M, HAYRÎ OSMANLIOĞLU (Devamla) — İki 
satır var efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, toparlayın lütfen. 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Ol

du, toparlıyorum efendim, 

BAŞKAN — Konuşmanızın son kısmını okuyu
nuz, süreniz doldu efendim; ona göre ayarlayın konuş
malarınızı. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli)-— Efendim, burada 
bakanlara yarım saat süre veriyorsunuz; ne olur iki 
dakika konuşsa?.. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Bir dakika yeter. 
BAŞKAN — Benim yetkim yok. 

M. HAYRÎ OSMANLIOĞLU (Devamla) — Her 
türlü tıbbî cihaz ve aletin bakım ve tamirlerinin ya
pılabilmesi için bakanlığın uzun vadeli çalışmalara gi
riştiğini söylemesi bu nedenledir ve bu tutum bir 
uyutma politikasıdır. Çünkü, iş bilen, iş bitiren ANAP 
hükümetinin fakir halktan yana olmadığı bellidir; ser
best piyasa ekonomisi altında tüccar ve zenginlerden, 
tekellerden yana olduğunu artık bilmeyen kalmamış
tır. Gerçek odur ki, tıbb! cihazların bozuk olması, 

m. 
1. •— 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda

reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 1/719,. 1/870, 1/708, 1/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI (Devam) 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1986 Malî 
Yılı Bütçesi, 

özel sektöre kaynak aktarma politikalarından kay
naklanmaktadır. 

Sözlerime burada son verirken... 
BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, lütfen... 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Büt

çenin Türk Halkına.,. 

BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, lütfen efendim, 
keseceğim sözünüzü, lütfen... 

M. HAYRÎ OSMANLIOĞLU (Devamla) — Ha
yırlı olmasını diler... 

BAŞKAN — Ben mecbur değilim size tabi olmaya, 
çok rica ederim. (SHP sıralarından «Sözünü bitiri
yor Sayın Başkan» sesleri) Süreniz belli. 

M. HAYRÎ OSMANLIOĞLU (Devamla) — Ken
dim ve... 

BAŞKAN — Ama, istismar ediyorsunuz; bakın 4 
üncü ihtarım bu. Lütfen, çok rica ederim... 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, saal; 17.20'de 
toplanmak üzere birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.10 

2, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1984 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1986 Malî Yılı Bütçesi 
2. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1984 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü 

"» < » « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : BaşkanvefoiH Sabahattin Eryurt 
KÂTtP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Arif Ağaoğkı (Adıyaman) 

•BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Bdrleşâminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

— KANUN TASARI ,VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN İGELEN DtĞER İŞLER (Devam) 
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/. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi 

2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı 

'BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam edeceğiz. 

'Konuşma sırası, Anavatan Partisi Grup sözcü
lerinden Sayın Ercüment Konukman'ındır; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'Sayın K.onukman, konuşma süreniz 1 saattir efen
dim. Tabiî, arkadaşınızla taksim edebilirsiniz. 

ANAP GRUBU AÖÜNA RECEP ERCÜMENT 
.KIONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıde
ğer milletvetoileri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı 1986 malî yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
Anavatan Partisi Meclis Grubu adına belirtmek üze
re huzurlarınızda bulunmaktayım. Sözlerimin başın
da yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın belirttiği te
mel hedefler çerçevesi içeıisinde çalışmalarını büyük 
bir gayret ve fedakârlıkla yapan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığımızın önümüzdeki yılda da, 1986 
yılı bütçesinden aldığı hızla gayretli çalışmalarına 
devam edeceğine inanıyoruz. 

Ülkemiz hızlı bir kalkınma hamlesi içerisindedir. 
Orfiadoğunun güçlü, Avrupa'nın ise sayılı devletleri 
arasında bulunuyoruz. Sağlıklı kalkınmanın ancak 
sağlıklı nesillerle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 
Sağlık problemlerimizin halledilmesi, sağlık hizmet
lerinin dengeli bir şekilde dağılması ve yeterli olması 
halinde pek çok sosyal ve ekonomik patlamaların 
da önüne geçilebileceği bilincindeyiz. Gerçekten de 
bu duygular içerisinde olan Cumhuriyet hükümet
leri Türk vatandaşının sağlığına. büyük önem ver
mişlerdir. Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için bütçe
lerinin müsaadesi nispetinde çaba sarf etmişler ve 
başarılı olmuşlardır. Artık, günümüzde fertlerin sağ
lığının korunması, sağlık seviyelerinin yükseltilmesi 
devletin görevleri arasına alınmıştır ve anayasaların
da belirtilmiştir. Geçmişte, sadece salgın hastalıklar
la mücadele yeterli bir sağlık hizmeti olarak kabul 
edilirken, bugün artık toplumun belli kesiminin üc
retsiz tedavisi, ana çocuk sağlığı, aile planlaması da
hil, temel sağlık hizmetlerinin ifasını da devlet yük
lenmiştir. 

Ülkemizde, geçmişte sağlık "mevzuunda büyük 
mesafeler alınmış; mesela, sıtma, trahom, frengi, şark 
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çıbanı ve verem mücadelesinde üstün başarılar elde 
edilmiştir. Ancak, itiraf etmeliyiz ki, çözüm bekle
yen pek çok meselemiz daha vardır. 

Milletlerin sağlıklı gelişme seviyesinin bir göster
gesi sayılan bebek ölümleri mevzuunda pek iç açıcı 
durumda olduğumuz söylenemez, Büyük ilerlemeler 
kaydetmemize rağmen hâlâ bebek ölümleri açısın
dan dünya ülkeleri arasında son sıralarda bulunmak
tayız. Gerçi ülkemiz hızlı bir nüfus artışına sahiptir. 
Artan nüfus karşısında «bebek ölümlerinin bir mana 
ifade" etmediği söylenebilir. Bu yanlıştır. Aile planla
ması programının ciddiyetle ele alınması, dünyaya 
gelmiş canlının sağlıklı nesiller haline getirilmesi, tek 
hedefimizdir. 

Sağlık hizmetleri açısından, bunca gayretlere rağ
men bugün hâlâ nüfusumuzun yüzde 20 kadarı he
kim yüzü görmeden ölmektedir. Bütün iyi niyetli ça
balarımıza ve gayretlerimize rağmen, kalkınmada ön
celikli yörelerimizdeki sağlık hizmetlerinin istenilen 
seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Ancak, bakanlığı
mızın bilhassa bu yörelerdeki hekim açığını asgarîye 
indirmede gösterdiği gayretleri de takdirle karşılıyo
ruz. iktidarımız, hasta yatak sayısını artırmak, sağ
lık merkezleriyle hastanelerimizin daha iyi hizmet 
verebilmeleri için büyük gayretler sarf etmektedir. 
Buna rağmen, kalkınmış ülkelere nazaran kişi ba
şına düşen basta yatağı oranı, daha düşük seviye
lerde bulunmaktadır. Halen, 478 adet yataklı tedavi 
kurumumuzda 62 133 yatağımız mevcuttur ve bü
tün iyi niyetli gayretlerimize rağmen bu yatakların 
işgal oranı yüzde 55'in üzerine çıkartılamamıştır. 

Yataklı tedavi kurumlarında'ki başarı, bilindiği 
gibi, doktor, yardımcı sağlık hizmetleri, tesis ve iş
letme maliyeti ile yakından ilgilidir. Geçmiş yıllarda, 
personel, tesis ve işletme maliyeti arasında bir denge 
kurulamadığı için, yataklı sağlık servisleri hep atıl 
kapasite ile çalışmak zorunda kalmışlardır. Bazı ya
taklı kurumlarda doluluk oranı yüzde 80, yüzde 90'a 
varırken, bazı kurumlar yüzde 25, yüzde 30 kapa
site ile çalışmalarını sürdürmektedirler. Bazan hasr 
tane yapılmış, doktor verilememiş; bazan doktor ve
rilmiş, yeterli personel bulunamamış veya alet ve 
malzeme temin edilememiştir. Bazan da yeterli dok
tor ve yardımcı personel bulunabilmiş; ancak araç, 
gereç ve işletme desteği sağlanamadığından, yataklar 
boş kalmıştır. Soruna akılcı ve adil bir çözüm bulu
namazsa, yeni yatırımların da büyük bir fayda sağ
layacağı söylenemez. Ancak, ANAP Hükümetinin 
almakta olduğu cesur kararlar ve uygulayacağı sağ-
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ılık politikası neticesinde, bu sorunumuza da kısa za
manda bir çare bulunacağından eminiz. 

Bu yıl sağlık ocaklarımızın sayısı 2 900'lere, sağ
lık evlerinin sayısı 8 500lere, ana çocuk sağlığıyla, 
aile planlaması brimlerinin sayısı 200'lere ulaşmış
tır. Bu ünitelerde, birçok imkânsızlıklara rağmen, 
fedakâr Türk hekimi ve yardımcı yersoneld üstün hiz
metler vermektedir. 

Bu yıl, gerek ilerde ve gerekse ilçelerde, sağlık 
personelinin dengeli b'ir şekilde dağılımı kısmen ger
çekleştirilmiştir. Birçok sağlık ocağımız motorlu araç
lara kavuşmuştur. Bültün bu gayretlerinden dolayı 
sayın bakanımızı ve kıymetli yöneticilerini kutluyo
ruz. • 

Ancak, hâlâ pek çok araç, gereç, yardımcı per
sonel ve maddî imkânsızlıklar içerisinde bulunan bu 
sağlık müesseselerimizin daha verimli hizmetler ve
rebilmesi için, ihtiyaçlarının bir an evvel giderilmesi 
ve kadrolarının süratle tamamlanması gereğine de 
inanıyoruz. 

Sağlık hizmetlerinin yurt çapında yaygınlaştırıl
masında ibüyük faydaları dokunan Mecburî Hizmet 
Yasasını candan destekliyor ve emeği geçenlerle, se
bep olanlara şükranlarımızı arz ediyoruz. Ancak, yi
ne tatbikattan doğan eksikliklerin giderilmesinin de 
zorunlu olduğuna inanıyoruz. 2 yıllık mecburî hiz
met sürelerinin, birinci yıllarının o bölgedeki hasta-
nelerde, ikinci yıllarının da sağlıik ocaklarında ger
çekleştirilmesinin sayısız faydalar sağlayacağına ina
nıyoruz. 

'Büyük işenir hastanelerimizdeki yığılmayı önle
mek maksadıyla, Ankara, istanbul, izmir illerinde 
kurulan kamu sağlığı merkezlerinin ülke çapında 
yaygınlaştırılmasını temenni ediyoruz. 

Türkiye'de ilk defa Ankara'da hizmete giren Hı
zır Acil Tıp Merkezi, büyük bir ihtiyaca cevap ver
mektedir. 110 yataklı, 22 ambulanslı ve bir helikop
terle, her türlü araç, gereç ve yetişmiş yardımcı per
sonelle teçhiz edilmiş olan bu servisin kurulmasında 
emeği geçenleri candan tebrik ederiz. Bu çeşit hiz
metlerin ülke çapında yaygınlaşjtırılmasını da bekli
yoruz. 

Yine iktidarımız döneminde başlatılan ve gitgide 
yaygınlaş'tınlan, şimdilik 6 ilimizde açılan diş tedavi 
ve protez merkezleri büyük bir İhtiyaca tcevap ver
mektedir. 

'Ülke çapında başlatılan ve başarılı sonuçlarıyla 
örnek bir kampanya hüviyetini kazanan aşı kam
panyalarını candan destekliyoruz. Bu kampanyaya j 

j öncülük eden, başta Sayın Cumhurbaşkanınıiz ve 
Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle, kampanyaya iştirak 
eden fedekâr ve cefakâr Türk hekim ve sağlık per
soneline şükranlarımızı arz ediyoruz. 

ISayın milletvekilleri, 198!6 yılı bütçesinin bütün 
I sağlık problemlerini çözmeye yeterli olduğu söyle

nemez. Bu yıl sağlılk hizmetlerine, konsolide bütçe
den 2,61lük bir pay ayrılabilmiştir. Bu yıl, geçen yı
la göre, yüzde 37 oranında bir bütçe fazlası vardır. 
Yatırım giderlerinde ise yüzde 59'lük bir artış mü
şahede edilmektedir. Bu kısıtlı imkânlarla bile, Sağ-

I lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının hizmetleri en iyi 
bir şekilde yerine getirebileceğine ve getireceğine ina
nıyoruz. 

Bakanlığımızın bu hizmet yılında, Anayasamızın 
I 56 ncı maddesinde öngördüğü gibi, sağlık kuruiuş-
I larının tek merkezden planlanmaisı, ilgili kurum ve 
1 kuruluşlarla gerekli işbirliği ve yardımlaşmanın sağ

lanması mevzuunda cesurv adımlar atmasını bekli-
I yoruz. 

I 'Sağlık hizmetlerinin verilmesinde araç, gereç ve 
her türlü teknik imkânın yanı sıra, iyi yetişmiş bir 
insan gücünün varlığı da önem taşımaktadır. Bu so
runun çözülmesinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-

I kahlığıyla, eğitim ve Öğretim kurumlarının işbirliğin-
I de büyük faydalar vardır. 

I (Bu duygular içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım 
I Bakanlığı bütçesinin vatanımıza ve milletimize ha-
I yırlı olmasını dilerken; muhalefet sözcüsü arkadaş

larımızın, Sağlık Bakanlığımızda bir kadrolaşma ola-
I yi meydana geldiği hakkındaki sözlerini kabul et-
I med'iğimizi, Sağlık Bakanlığımızda bir kadrolaşma 
I harekâtının olmadığını; ancak, hizmette daha iyiyi 
I yapabilmenin gayreti İçerisinde olduklarını belirtmek 
I isteriz. Sağlığa politikayı karıştırmak niyetinde deği-
I üz. Zaten, ANAP iktidarının da buna hiç bir şekil-
I"'de ihtiyacı yoktur. 
I Aziz milletimizi sağlığa kavuşturmak için hiçbir 
I fedakârlıktan çekinmeyen cefakâr Türk hekimine ve 
I yardımcı sağlık personeline şükranlarımızı arz eder, 
I yüce, Meclise saygılar sunarız. (Alkışlar) 

I BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Konukman. 
I Sayın Burhan Kara; buyurun efendim. (ANAP 
I sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA BURHAN KARA (Gi-
I resun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ana-
I vatan Partisi Grubunun, Sağlık Bakanlığı bütçesi üze-
I rindeki görüşlerini açıklamaya devam edeceğim. Bu 
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vesileyle Sayın Başkana ve yüce' Meclise saygılarımı 
sunarım. 

Anayasamızın 56 ncı maddesi, «Devlet, herkesin 
hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve 
verimi artırarak, işbirliğinli gerçekleştirmek amacıyla 
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet ver
mesini düzenler» hükmü, millî sağlık politikamızın 
esasını teşkil eder. 

Hükümetimiz, Anayasa ile belirlenmiş ve hükü
met programında yer alan, vasıflı, güvenilir, kolay 
erişebilir, formaliteden uzak ve ülke sathında bü
tün vatandaşlarımıza eşit ve dengeli bir sağlık hiz
meti sunmayı başarabilmek için hedeflenen koruyu
cu ve tedavi edici hizmetlerin geliştirilmesine ve yay
gınlaştırılmasına önem vermiştir. 

Yaptığımız araştırmalardan da görülüyor ki, sağ
lık hizmetlerinden eşit ve dengeli yararlanan toplum
lar, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarını da
ha kolay başarabilmektedirler. Hatta çağdaş tekno
lojiden yararlanma istekleri ve imkânlarını sağlama 
gayretleri de o ölçüde artış göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, genel sağlık hizmetleri adı 
altında ele alacağımız koruyucu hekimlik hizmetleri, 
bütün dünyada en ön sırada yer alan sağlık hizmet
leridir. Çevre sağlığı, insanın bedensel ve ruhsal yön
den iyilik durumuna ve huzuruna etki yapan önem
li bir unsurdur. Sağlık ve Sosyal Vardan Bakanlığı
nın sağlıklı çevre temin etmek maksadıyla diğer ku
ruluşlarla işbirliği yaparak, gerekli tedbirleri almak
ta olduğunu görüyoruz. 

Bugün, bulaşıcı hastalıklar da toplumumuzu teh
dit eden en önemli faktörlerden birisidir. Sıtma, ve
rem, kanser ve benzeri hastalıkların önlenmesi her 
şeyden önce sağlam bir altyapının kurulmasına ve 
mevcutların idamesine, halkın yeterli ve sağlıklı gı
dalarla beslenmesine bağlıdır. Salgın hastalıklarının. 
tehdit unsuru olmaya devam ettiği toplumumuzda, 
bu hastalıklarla mücadelenin daha rasyonel yapılma
sı gerekir. Bakanlığın bu hastalıklarla ilgili birim
lerinin bir genel müdürlük çatısı altında toplanma
sında fayda görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bakanlık ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerinde büyük ölçüde olan talepleri karşılama 
ve bu hizmetlerden halkımızın kolayca yararlanma
sını sağlamak için 6 ilimizde diş tedavi ve protez 
merkezleri açmıştır. Verimli çalışmaları tespit edilen 
bu merkezlerin yurt çapında yaygınlaştırılmasına da 
çalışılmaktadır. 

Beş Yıllık Planda, koruyucu sağlık hizmetlerinin 
esas olacağı, tedavi hizmetlerinin de tamamlayıcı rol 
oynayacağı belirtflmiştir. Yani, millî sağlık politi
kamızda esas hedef koruyucu halk sağlığı hizmetleri 
olduğu kabul edilmiştir. Böyle olmasına rağmen ya-
tırımlarda tedavi hizmetlerine daha fazla ağırlık ve-
rildiğirii görmekteyiz. 

Ülkemizde yüksek olan bebek ölüm oranını (Bin
de 95,1'dir) daha aşağılara çekebilmek için, bakanlı
ğın gerçekleştirmiş olduğu genişletilmiş ve hızlandı
rılmış aşı kampanyası ile 5 milyona yakın yavru
muz aşılanarak, bulaşıcı hastalıklara karşı bağışık
lık kazandırılmıştır. Bu kampanyadaki yüksek başa
rı oranı, dünyada- ilk kez Türkiye'de gerçekleşmiştir. 
Bakanlığı ve kampanyaya katılan tüm sağlık perso
nelini kutlar, emeği geçenlere teşekkür ederiz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

'Sayın milletvekilleri, ana çocuk sağlığı ve nüfus 
planlama hizmetlerinin Türk anası için ferahlatıcı 
olmasına gayret gösterilmelidir. Bu hizmetlerin da-
ba yaygınlaştırılması, yavrularımızın sağlıklı büyü
mesi için, bakanlığın, basın, TRT ve diğer kuruluş
larla işbirliği yaparak, Türk anasının aydınlatılma
sına yardımcı olmaya devam etmeleri en büyük di
leğimizdir. 

'Ülkemizde her yıl onbinde 208 anne doğum ve 
düşük nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu oran, 
ülke çapında, bilhassa kırsal alanda etkili bir aile 
planlaması uygulanmasının zaruretini ortaya koy
maktadır. 

'Sayın milletvekileri, ruh sağlığı toplum için önem
li bir faktördür. Sanayileşen diğer ülkelerde olduğu 
gibi, ülkemizde de ruh sağlığı ile ilgili sağlık sorun
ları önemli bir problem teşkil etmektedir. Ülkemizde 
2 milyona yakın ruh hastası, geri zekâlı, epileptik ve 
demansh olduğu tahmin ediliyor. Bunların tedavisi
nin yalnız Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının gay
retiyle değil, özel ve resmî kuruluşların elbirliği yap
masıyla çözüleceğine inanıyoruz. 

Sağlık hizmetlerimizin en ücra köşelere, köylere, 
balk 'topluluklarına ulaştırılması, halkın ayağına gö
türülmesi için 1962 yılında ülkemizde sosyalizasyon 
uygulamasına gidilmiştir. 23 senedir uygulanan bu 
sistem, maalesef Türk içtimaî bünyesine ve Türkiye' 
nin gerçeklerine uygun1 bir tarzda tatbik edilemediği 
için başarılı olamamaktadır. Geçmiş hükümetler dö
neminde planlama ve programlama yapılmadan, po
litik düşüncelerle yapılmış birçok sağlık ocağı mev
cuttur. Hastası, ulaşım imkanları, eczanesi ve elek-
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triği olmayan bu kuruluşların yeniden incelenme
sinde zaruret vardır. Sosyalizasyon uygulamasının da 
millî bünyemize, ülke gerçeklerine uygun tarzda dü
zenlemelere tabi tutulmasına vakit geçirilmeden baş
lanmalıdır. 

'Bugün taşradan merkeze akımı önlemek gayesiyle 
uygulamasına geçilen ilçe hastanelerinin yaygınlaştırıl
ması, önemli ve faydalı bir uygulama olmuştur. Yine 
ülkemizde batılı anlamda ilk acil tıp merkezi ve acil 
yardım uygulaması başarıyla yürütülmektedir. 110 
yataklı, 22 ambulanslı ve 1 heliköpterli bu uygula
manın yurt çapında yaygınlaştırılmasının büyük bir 
hizmet olacağı inancındayız. 

'Personel eğitimi ve sağlık eğitimine de gerekli 
önemin verilmesini olumlu bir adım olarak müta
laa etmekteyiz. Personel eğitimi, hizmette başarının 
en önemli faktörüdür. Bakanlık, hükümetimiz zama
nına kadar ele alınmamış olan bu konuya layık ol
duğu önemi vererek, Ankara'da modern bir eğitim 
merkezi ve burada eğitim göreceklerin yararlanaca
ğı bir hekim evi tesis etmiştir. Bu merkezlerin yurt 
çapında yaygınlaştırılmasını temenni ediyoruz. 

Bakanlıkça, tıbbî cihazlarla ilgili teknisyen yetiş
tirilmesine başlanmış; bakım, onarım ve kalibrasyon 
için üniversitelerle işbirliği yapılması cihetine gidil
mesi, sağlık eğitimi için önemli bir gelişme olmuş
tur. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığında partizanlık yapıldığına inanmıyoruz. 
Halkın sağlığı ile yakından ilgili bu kuruluşu, çeşitli 
şaibeler altında bulundurmak kimseye fayda sağla
maz. 1978-1979 yıllarındaki hastanelerde oluşan anar
şi dönemlerini, Numune Hastanesi duvarlarındaki 
sloganları özlüyorsanız, Anavatan iktidarı olarak biz 
buna müsaade etmeyeceğiz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, ilaç 
hassas bir konudur. İlaç sanayii, emek ve sermaye 
yoğun bir sanayi dalıdır, özelliği itibariyle hızla ge
lişen, yüksek teknolojiye dayalı pek çak uzmanlık 
dalını içine almaktadır. İlaç ise, kalite, emniyet ve 
etkinlik unsurlarım mutlaka taşıması gereken bir 
metaldir. Patent ve teknik beceri, ilaç sanayiinde ma
liyet artırıcı unsurlardır. Zira 1980 senesinde Ame
rika Birleşik Devletlerinde 126 060 ilaç adayı bulun
muş, bunlardan sadece 1'6 tanesi ilaç haline getirile
bilmiştir. 

Bugün dünyada ilaç fiyatlarının tespit ve tayini 
üç yola yapılmaktadır. 'Birincisi, serbest pazar eko-
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nom'isi. Hakikî manada rekabet unsurunun bulundu
ğu haillerde uygulanmaktadır. Zira, rekabet, maiyet 
unsurunun ve kâr unsurunun düşük düzeyde kataa-

, sini sağlar. Örnek ülke olarak, Amerika Birleşik Dev-
letlerinü gösterebiliriz. 

ttkincisli, karışık pazar eödonomlîsidıir. Ülkemizde 
ve ©altı Aknanyafaa uygulanan ısistemdiır. Haç fiyat
ları üretildi taralından oluşturulmakta; ancak, Ai* 
manyamda ıgenel sağlık sigortası kapsamında tüketil
diğinden, sosyal güvenlik kuruluşlarınca pazarlıkla 
son fiyatını bulmaktadır. Ülkemizde bu görev Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığımca yapılmaktadır. 

Üçüncü sıistem ise, igüdülmlü pazar ekonomislidıir 
ki, Hacın fiyatını devlet tespit eder; ancak, sınaî ma
liyeti baz olarak kabul edilebilir* 

Ülkemizde 1984 yiından önce ilaç fiyatları, be-
İiirili İndeksteki fiyatlar göz önüne alınarak tespit edir 
lirdıi; kâr oranlan sabitti. Bugün ise, birimi bedelleri 
üretici (taralından Itespüt edümefcte, bu hususun doğ
ruluğu bakanlıkça (kontrol edilip, bir kâr oranı.ila
ve edilerek fiyat oluşturulmaktadır.: Kanaatimizce, 
şimdilkü lyonltetm, ülkemiz şartlarına en uygun olanı
dır. Çünkü, Maç fiyatlarının ülkemiizde serbest bıra
kılması, 'fazla gelıişmemıiş ilaç sanayimizde tekeieş-' 
melere yol1 açabilir. 

Ayrıca, hayatî bazı ilaçların ithaline de izin ve
rilmelidir. IBulgüh dünya ilaç endüstrisliınde çok ileri 
olan ülkeler dabli her türiü ilacı kendileri yapmayı 
düşünmemekte, yatırımların rantiabl olmayacağını dü
şünerek, lüzumlu bazı ilaçları İthal etmektedir. Ame
rika bu sebeple aspirini Almanya'dan temin etmek
tedir. Keza AJİmaınya 'da, vitamin imalatına heves-
lenmeyip, bu noksanını İsviçre'den temin etmekte
dir. 

İlaçta en önemli unsur kalite, emniyet ve et-
kıinlükitür. Kalite kontrolü için, devlet ilaç endüstrisi, 
bugün yetersiz kalan Hıfzussıhha Enstitüsünün yerli
ne mutlaka kurulmalıdır. Bakanlıkça atılmış olan 
önemli bir adım da, eczacı müfettişlerin ihdasıdır. 
Bu sayede Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı pi
yasa denetlemesini yaparak, daha önce piyasada bu
lunmayan ilaçları; mesela 300 liralık persantine'l 
vatandaşlara çift fiyatla, yani 600 liraya satan ve 
ilaç fiyatından yakınan kişileri de yakından taMp 
edecek, böylece halkın sömürüldüğünü iddia eden 
bu sömürücülere de« fırsat vermemiş olacaktır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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toaçtia piyasa dengjesimin oluşmasına büyük kat
kıları olacak milî ilaç sanayüdkı de bir an önce 
(kuruteasıoda fayda mülahaza esnekteyiz., 

Sayın milllidtvdkillerti,. 1983 yitalda Sağlık ve Sos
yal; Yardım Bakanlığınaı 'bağlı olarak düzenlenen Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk 
üçindıe bulunan korunmaya ımulhtaç çocuk, genç, yaş
la ve şakalara hizmet götürmekle yükümlü kılımmış-
ıtır.. bakanlık, yeni çocuk yuvaları kreşler ve huzur
evleri açarak, sosyal yandımıa muhtaç vaıtandaşlan-
mızâ kucak açmıştır. Ayrıca,» bakanlığın, koruyucu 
aile ve çocuk köyleri projeleninii de taikdÜrte karşılk-
yoruz. 

SalIgın hastalıklara karşı millî hudulüar ve sahil
lerimizi korumak .amacı lifle fiaaiyeıt gösteren Hudut 
ve Sabiler Sağlık Genel Müdürlüğü de, bakanlıkça 
modernıize edilmekte ve eğitim çalkşmalarına ağır
lık verilmektedir. 

iSayıın miletövefcilılerii, Sağlık ve Sosyal' Yardım 
Bakanlığı denlince ilik aklımıza gelen, 'tedavi edici 
•sağlık hizmetleri, yanli hastane, hekim ve hasta gel
mektedir. Bugün tedialvi kurumlarımızın raısyonel ve 
arzu edildiği gibi liıyü' çalıştığını, hasta kabulden ta
burcu edilene kadar her işlemin mükemmel yürü
düğünü savunacak değilıim. Tedavi kurumlarımızda
ki dağınıklığın günahı ne hüküimetıim'izdedlir, ne de 
bakanlığımızdadır. Yılardır uygulanan yanlış sağlık 
politikaları, hekim iısitilhdam poliMkalan bunun ana-
ısorumluisudur. Yulardır uygulaman ve hiçbir devlet 
memuruna verilmeyen yanlış bir ayricahğın hekim
lere verilknesli, hastane hiyerarşisini bozmuş; «Mu
ayenehaneden geç, hastaneye yat» alışkanlığının doğ
masına da bu yanlış uygulamalar sebep olmuştur. 

Hakimlerimize görmekle mükellef oldukları kut
si hizmetlere uygun bir ücret politikası takip edit-
ımedlikçe, muayenehane edebiyatları devam edecek
tir, 

Bugün, Sağlık ve Sosyal! Yardım Bakanlığınca 
uygulaması düşünülen döner sermaye ve prim sis
teminin bu aksakfoklları büyük ölçüde düzelteceğS* 
ne linanıyoruz. Pr&n «listemi, hekimlerimlizî teşvik 
edecek, daha fazla hastaya bakmalarına, hasta ile 
daha çok ilgilenmelerine yol açacaktır, En mühimi, 
hasta, hekim seçme imkânını elde edecektir. 

Sayın milletvekilleri, sağlık kuruluşlarının dağı
nık olması ve çeşitli makamlarca yönetilmesi, mali
yet itibariyle çok pahalıya mal olmakta ve verimi 
düşürmektedir. Bugün Türkiye'de yatak kapasitesi 

17 » 12 4 1985 0 : 3 

130 bin civarındadır. Bu kapasitenin ancak yüzde 
52'Si, yani 62 bin kadarı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının bünyesindedir. Türkiye'de yatak sayısı-

, nm yeterli olmasına karşılık, yataklı tedavi kurum
larının dağınık olması, yatak ihtiyacı doğurmaktadır. 
Bazı hastanelerde yatak işgal oranı yüzde 80 - 90'ı 
bulurken, bazılarında ise bu oran yüzde 20'lere düş
mektedir. Bakanlık hastanelerinde ise bu oran yüzde 
53 civarındadır. Yataklı tedavi kurumlarının tek el
de toplanmasıyla verim yükselecek, hizmetin daha 
koordoneli yürütülmesi sağlanmış olacaktır. 

Yataklı tedavi kurumlarını bir çatı altında top
larken, üniversiteleri ticaret metaı haline getiren üni
versite hastaneleri de bakanlıkça kontrol edilebilme
lidir. Halkımız üniversite hastanelerinden yeterince 
faydalanamamaktadır. Zannederim Ankara'daki tıp 
fakültesi hastanelerindeki hasta tedavi ve hasta ba
kım toplamı kadar, Ankara'da bir Numune Hasta
nesinde veyahut Ankara Hastanesinde hasta tedavi 
ve bakımı yapılmaktadır. Fakülte hastaneleri idarî 
yönden mutlaka Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın kontrolünde tutulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, büyük bir problem haline 
gelmiş bulunan poliklinik hizmetlerinde bakanlığın, 
Kamu Sağlık Merkezi uygulamasıyla önemli bir 
rahatlama olmuştur. Sağlık ocaklarının araç, gereç, 
personel yönünden takviye edilip, rantalbl çalışmaları 
temin edildiği takdirde, hastane önlerinde yığılmala
rın azalacağı, taşradan büyük merkeze akının du
racağı ve en önemlisi, ihtisas hastanelerimizde po
liklinik hizmetlerinden çok ileri tetkik ve tedavile
rin daha verimli yapılacağı kanaatindeyiz. 

Sağlık kuruluşlarındaki dağınıklığın bir sakınca
sı da, devletin sağlık kuruluşlarına ayırdığı paranın 
ayrı ellerde harcanılmasıyla maliyetin yükselmesidir. 
Bakanlıktan sınırlı bir bütçe ile çok fazla hizmet 
beklemenin yanlış olacağı kanaatindeyiz. Yıllar iti
bariyle bakanlığa ayrılan bütçe oranlarında çeşitli 
değişiklikler vardır; ama hükümetimiz her geçen yıl 
bakanlığın bütçesini artırma gayreti içerisindedir. 
Bugün dünyada gelişmiş ülkelerde sağlık bakanlığı 
bütçelerine ayrılan oran yüzde 10 ila 25 arasında 
değişmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde büt
çenin yüzde 23'ü, Batı Almanya'da yüzde 19'u, 
Yugoslavyarda yüzde 11'i, Japonya'da ise bütçenin 
yüzde 20'si sağlık bakanlığına ayrılmaktadır. Bakan
lığın bütçeden alacağı pay ilerideki yıllarda artırıl
dığı takdirde, daha iyi bir sağlık hizmetini halkı
mıza sunacağına inanıyoruz. 

(A — 



T. B. M. M. B: 47 17 . 12 . 1985 O: 3 

Sayın milletvekilleri, bir diğer konu da genel sağ
lık sigortasıdır. Anayasamızın 56 ncı maddesinin son 
fıkrasında «Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde 
yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigorta
sı kurulabilir» hükmü yer almaktadır. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının bu konudaki çalışma
larını hızlandırması ve vefakâr Türk Milletine bu 
müjdeyi bir an önce vermesini temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir diğer konu ise, zorunlu 
Hizmet Yasasıyla ilgilidir. Bakanlık bu yasayla ge
rice kalmış yörelerin hekim ihtiyaçlarını büyük 
qranda karşılamıştır. Aşağıdaki vereceğim rakamlar 
buna bir örnek teşkil edecektir: 

Ağrı İlinde sağlık ocaklarındaki doktor sayısı 
bizden önce 15 iken, bizim hükümetimiz dönemin
de 51'e yükseltilmiş; artış oranı yüzde 240'tır. Po
liklinik muayene sayısı da bizden önce 22 833 iken, 
bizim hükümet döneminde 71 bine yükseltilmiş; yani 
artış oranı yüzde 21 İttir. 

Hakkâri İlinde doktor sayısı bizden önce 13 iken, 
bizim hükümetimiz döneminde 24'e yükseltilmiş, po
liklinik muayene sayısı ise 21 binden 37 bine; yani 
artış oranı yüzde 76tya çıkarılmış. 

Rize İlinde sağlık ocaklarındaki doktor sayısı 
bizden önce 16 iken, 46*ya çıkartılmış; yani yüzde 
187 artış meydana gelmiş. Poliklinik muayene sayısı 
da bizden önce 37 binken, 84 bine çıkartılmıştır, 
yani artış oranı da yüzde 125tir. 

Bu üç ilimizdeki devlet hastanelerinde bulunan 
doktor sayısına gelince : Bizim hükümetimizden ön
ce Ağrı İlinde 3 doktor bulunurken, bugün 16 dok
tora, Hakkâri'de 2 doktor bulunurken 14 doktora, 
Rize İlinde ise 11 doktor bulunurken 16 doktora 
yükseltilmiştir; yani artış oranları sırasıyla yüzde 
433, yüzde 600 ve yüzde 227'dir. 

Yıllardır hekim görmeyen bölgelere bu yasa 
sayesinde hekim gönderilebilmiştir. Yasanın çıkarıl
masında emeği geçenlere minnet borçluyuz; ancak 
uygulamada görülen bazı aksaklıkları da gözden 
geçirmek gerekmektedir. Mesela tıp fakültelerinin 
bazı bölümlerinde öğretim üyesi açığı meydana gel
miştir. önümüzdeki günlerde huzurunuza gelecek 
olan yasa değişiklik tasarısına yüce Meclisimizin en 
iyi şeklini vererek, bu konudaki aksaklıkların gideri
leceğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, büyük Türk devlet adamı 
ve komutanı Kanunî Sultan Süleyman, «Olmaya 
devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi» vecizesiyle sağ
lığın Önemini asırlarca önce dile getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının 1986 malî yılı bütçesinin bakanlık camia
sına, milletimize hayırlı olmasını diliyor, bakanlığımızın 
değerli mensuplarına ve yüce Meclisimizin üyelerine 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sa

yın Sedat Turan; buyurun efendim. 
Sayın Turan, grubunuzun süresi 1 saattir. Siz

den sonra konuşacak arkadaşınız da bulunduğuna 
göre, vaktinizi ona göre ayarlayın efendim. 

MDP GRUBU ADINA M. SEDAT TURAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
grubum ve şahsım adına Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının 1986 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi 
en derin saygılarımla selamlarım. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, devlet adına 
koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yürüt
mek, sağlık personeli yetiştirmek, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim yapmak, sağlık kurumları kurmak 
ve işletmek, diğer kamu kuruluşlarıyla özel kesime 
bağlı kurumları kurmak ve işletme izni vermek ve 
bunları denetlemekle yükümlüdür, Ayrıca, ilaç fi
yatlarını düzenlemek, ilaç üretimini ve eczaneleri 
denetlemek de görevleri arasındadır. 

Herkesin, ekonomik gücü ne olursa olsun, bu 
hizmetlerden faydalanması ve sağlıklı bir çevrede 
yaşaması anayasal hakkıdır. İnsanın en büyük hazi
nesi olan sağlığının korunması ve hastalığında tedavi
siyle uğraşan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, di
ğer bakanlıkların üzerinde bir yeri vardır. Aslında en 
büyük ve kıymetli yatırım, insan için yapılan yatı
rımdır ki, bu da sağlık ve eğitimdir. Hem insan
ları, gençleri ve küçükleri sevdiğinizi sık sık söyle
yeceksiniz, hem de onları önemsemeyerek, hastalıkla
rından korunmalarında, beslenmelerinde ve hasta ol
duklarında tedavileri için en ağır görevi verdiğiniz 
bu bakanlığın bütçesini her yıl biraz daha küçülte
rek en küçük düzeyde tutacaksınız... Böyle şey ol
maz. 

Bir hükümetin sağlık hizmetlerine verdiği önem, 
bu konu için ayırdığı ödenekle ölçülür. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına verilen ödenek, aşı hiz
metlerini bile yürütmeye yetmediğinden, yabancı 
kurumlardan yardım almak zorunluluğu duyulmak
tadır, 

Bu bütçe ile 51 milyon insanı hastalıktan koru
yacaksanız, 3 milyona yakın hastayı yatakta 30 mil-
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yona yakın hastayı da ayakta tedavi edeceksiniz... 
Hangi -parayla, hangi personelle, hangi kuruluşlarda 
ve hangi araç, gereç ve malzemelerle?.. 

1986 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına, bu en ağır görevi yapabilmesi için 192 milyar 
763 milyon TL. ayrılmıştır. Bu rakam, genel bütçe
nin yüzde 2,61'i oranındadır. Bu miktarla 1986 yı
lında programlanan hizmet ve yatırımların yapılması 
mümkün değildir. Bu paranın büyük bir kısmı, per
sonel ve diğer cari harcamalara ayrılmıştır. Her ne 
kadar, 1985 yılı bütçesine göre yüzîde 37 oranında 
artış var ise de, para erozyonu nedeniyle, bu mik
tarla aynı hizmeti vermek mümkün olmayacaktır. 

Yataklı tedavi kurumları, 1985 yılı temmuz, ağus
tos aylarında ödenek yetersizliğinden kazan kayna-
tamaz ve ilaç alamaz duruma düşmüştür. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına üye 
ülkelerde, gayri safi yurt içi hâsılasından, sağlık ku
rumlarına en az pay ayrılan ülke Türkiye'dir. Bu 
ülkelerde, bu oran ortalama yüzde 5 iken, Türkiye'de 
bu oran binde 6'dır. 

Sağlık Bakanlığının Türkiye gerçeklerine dayalı, 
kurumlar arasında uyum sağlamış, derli toplu plan
lanmış bir sağlık politikası yoktur. Ancak, bakanlık 
tarafından yürütülen faydalı tatbikatlar vardır. Bu 
yıl uygulanan hızlandırılmış aşı kampanyası ve bazı 
illerdeki devlet hastanelerinde mevcut ilk yardım 
.servislerinin reorganize edilerek, «Hızır Acil Servis» 
ismi altında faaliyete geçirilmesi bu tatbikatlardan
dır. Bu faaliyetlerinden dolayı, başta sayın bakan 
olmak üzere, tüm emeği geçenleri kutlarım. Ancak, 
aşılamanın her yıl uygulanması maksadı hâsıl eder 
ve arzumuz da budur. 

. sebep olmuştur. Devlet hastaneleriyle diğer hasta
neler arasında işbirliği- sağlanamamıştır. Planla be
lirlenen koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık veren 
uygulamalara geçilememiştir. Sağlık hizmetlerinin tek 
elden yürütülmemesi, değişik istihdam, değişik 
mesai ve değişik ücret sistemi, israfa, bu hizmette 
dağınıklığa ve anlaşmazlıklara sebep olmuştur. Bu 
nedenle, sağlık hizmetlerinin tek elden yönlendiril
mesi için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapıl
ması şarttır. 

Türkiyerde sağlık hizmetleri çok dağınıktır; 40 
civarında değişik kurum ve kuruluş sağlık hizmeti 
vermektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu durumu 
görmek mümkün değildir. Sağlık hizmetlerinin, bü
tünüyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünye
sinde toplanması şarttır. 

Hekimlik hizmeti bir ekip iş'M'ir. Bu hizmette 
görev alacakların niceliği kadar, niteliği de önemlidir. 
Tıp fakültelerine, kapasitelerinin üzerinde öğrenci 
alınmakta, bu da ülke gerçeklerine uygun nitelikte 
hekim yetişmesine engel olmaktadır. Hükümet prog
ramında ve seçim beyannamesinde, zoraki hizmet 
olamayacağı, gönüllü hizmetin teşvik edileceği belir
tildiği halde, bu yönde hiçbir faaliyet gösterilme
miştir. 

Kamu sektöründe, Türkiye'deki sağlık personeli 
potansiyelinin ancak bir bölümünden yararlanılmak
tadır. Toplam hekimlerin yüzîde 61,5'i, uzman he
kimlerin yüzîde 48,5^, pratisyen hekimlerin yüzde 
81,8'i, sağlık memurlarının yüzde 67'si, hemşirelerin 
yüzde 98'i, ebelerin yüzde 96'sı, diş hekimlerinin 
yüzde 22'4'ü, eczacıların yüzîde 23,5'i kamu kesimin
de görev yapmaktadırlar. Devlet memuru olan he
kimlere yeter ücret verilmediği için, serbest hekim
lik yapmalarına da izin verilmekte, bu da hükümetin 
sağlık tesislerinde hizmetin yürütülmesine olumsuz 
etki yapmaktadır.. 

Sağlık Bakanlığının bir personel tayin yönetmen
liğinin olmaması, hizmetten daha çok ve hisısî neden
lerle yapılan tayinler, özellikle hekimlerin Türkiye 
genelinde dengeli dağılmamasına sebep olmaktadır. 
Hekimlerin üçte biri üç büyük şehirde, diğerleri ise 
64 ile dağılmış, Doğu ve Güneydoğuda nüfus başı
na düşen hekim sayısı daha da azalmıştır. Aslında, 
gittikleri yerlerde en zor şartlar altırida halkımıza 
yardımcı olmaya çalışan hekimlerimiz, yeterli çalış
ma imkânları bulamadıkları için, bilgi ve becerilerin
den de çok şey kaybetmektedirler. Hele, bağlı ol
dukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından bek-

Acil servislerde, özellikle geceleri yeterli ve iste
nen hizmetleri görmek mümkün olmamaktadır. Bu
nun takip ve temini, hizmeti arzu edilen seviyeye 
çıkarır. Bu tip faaliyetlerin, tüm Türkiye sathına 
yaygınlaştırılması arzumuzdur. 

Her gelen bakan ve üst düzeydeki yöneticiler, 
yeni yeni bazı uygulamalara girmişlerdir. Bu uygu
lamalar, yamalı bir bohça olan sağlık politikasına 
bir yama daha atmaktan ileri gitmemiştir. 

Hükümet programında, sağlık hizmetlerinin kolay 
ulaşılabilir hale getirileceği, devletin millet için oldu
ğu belirtilmesine rağmen, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına ayırdığı en düşük orandaki bütçesi ile, 
milleti bu konuda kaderi ile başbaşa bırakmıştır. 

Kaliteli ve rasyonel hizmet yeterince verilmemiş
tir. Bu durum, •hastaların özel kurumlara gitmelerine | 
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ledikleri ilgi ve yardımı görememeleri ve gittikleri 
yerde faydalı hizmet verememekten dolayı kendile
rine güvenlerini yitirmektedirler. İlaçsız, araçsız, 
hastanelerle ilişkisi olmayan ve çalışmaya alışmış bir 
kimseye verilen en büyük ceza, onu işsiz bırakmak
tır. 

Hekimi hem memur saymak, hem de muayene
hane. hekimliğine sevk etmek, hizmetin aksamasına 
ve çeşitli dedikodulara sebep olmaktadır. Hekimi 
günün 24 saati vatandaşın hizmetine vermek ve bu 
konuda hekimleri ve hekimlik mesleğini rencide eden 
baskılardan kurtarmamak haksızlık olur. Hiç ol
mazsa hekimlerimizi bu baskılardan kurtarmak için, 
sosyoekonomik durumunu düzenleyen mevzuat de
ğişikliklerinin yapılmasını ve döner sermayeden 
prim verilmesinin uygun olacağı kanısındayız. 

Sağlık hizmetlerinin sürekli ve kaliteli olması 
bakımından bazı konularda olduğu gibi, sağlık fonu 
kurulması kaçınılmaz olmuştur. 

Bbe ve hemşirelerin tayiniüde kura sistemi ye
rine, ekonomik ve alile durumları göz önünde tutu
larak yapılmasında fayda vardır. 

Adlî hekimlik ve uzmanlık dalının çekici bir 
duruma sokularak, yeterli sayıda adlî tabip yetiştiril
mesi, adaleti aydınlatması bakımımdan çok önemli
dir. 

Adlî tabiblik, eğitimi görmemiş hekimlerden, adlî 
hizmet istememelidir. Zorunlu hizmet ile adlî ta
bipliğe atanacaklar için, hizmet öncesi eğitim veren 
bir kurum kurulmalıdır. Zorunlu hizmeti adlî tabip 
olarak yapacak hekimler, burada özel eğitim gör
dükten sonra işe başlamalıdır, özellikle idarî görev
ler üstlenen hekimlerin, meslekleriyle ilgili mevzuat 
konularında eğitilmeleri, hizmetin selameti bakımın
dan gereklidir. 

Halk sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmetleri
nin üniversitesi olarak gördüğü fonksiyonlar bakı
mından referans niteliğini haiz Refik Saydam Hıf-
zıssıhha Merkezi Başkanlığından bahsetmeden geçe
meyeceğim. 

Aşı ve biyolojik madde yapımı, gıda ve ilaç 
kontrolü, çevre sağlığı konusunda geçmişte halkımı
za çok büyük koruyucu sağlık hizmeti vermiş olan 
bu kuruluş, bugün bu fonksiyonları yapmaktan epey
ce uzaklaşmış bulunmaktadır. Yaptığım incelemelere 
göre, hissi nedenlere bağlı personel tayinleri, uz
manlaşmış personelin görevden ayrılması, araç, ge
reç ve cihazların yıpranmış ve çalıştırılamaz hale 
gelmeleri bu müesseseyi, nerede ise kapanacak hale 
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getirmiştir. Koruyucu hekimliğe önem verdiğinizi 
plan ve yıllık programlarda önemle belirteceksiniz, 
sonunda bu işle ilgili kuruluşa üvey evlat işlemi ya
pacaksınız. Tabiî ki, aşılama işleri aksar, ilaç kalite 
ve doz kontrolü tekellere kalır; üretimden - tüketi
me kadar gıda kontrollerini yapamazsınız, böylece 
de memlekette bulaşıcı hastalıklar kontrolünüzden 
Çıkar. 

Bulaşıcı hastalıklar, aşılama ile korunulabilen 
hastalıklar, verem ve sıtma tırmanışa geçer. Hatta, 
bu durum, çok ümit bağladığımız yabancı turistlerin 
yurdumuza gelmesini önler. 

Son zamanlarda, bildirilmesi zorunlu bulaşıcı has
talıklarda hissedilir derecede artma olmuştur. 1980 
yılında 36 bin civarında olan bulaşıcı hastalıklar, 
1985 yılında 100 bini aşarak 3-4misline yakın bir 
oranda artmıştır. Her gün bu tip hastalıktan 100'e 
yakın ölüm olmaktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının, çevreyi kirleterek, insan sağlığını tehdit 
öden, kamu ve özel kuruluşlarına ait faaliyetler üze
rinde hiçbir etkinliği yoktur. 

Koruyucu hekimlikte, insan sağlığında önemli 
olan bir husus, da, dengeli beslenmedir. Türkiye'de 
yer yer dengesiz, yetersiz ya da yanlış beslenmeye 
rastlanmaktadır. Nüfusun yüzde 18'inin yetersiz kalori 
tüketimi, yüzde 10'unun protein yetersizliği, yüzde 23' 
ünün" de protein yönünden dengesiz beslenme ile 
karşı karşıya olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, 
dünya standartlarına göre, orta derecede bir bes
lenme sorununun varlığından söz edilebilir. 

Beslenmenin özel dikkat istediği dönem, doğum 
sırası ve küçük çocukluk yaşlarıdır. Çocuk ölümle
rinin nedenlerinin yüzde 50'slnm beslenme bozukluk
ları olduğu söylenebilir. Yiyeceklerin kalite kontrol 
işlerinin çeşitli kuruluşlarda yapılması, hizmetin ye
terli düzeye gelmesini engellemektedir. Gıda kontro
lünde, üretimden, tüketime kadar, tek elden ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, sık sık kontrol 
edilmesinde büyük fayda vardır. Halkın, beslenme 
konusunda, çeşitli yollarla eğitilmesi ve aydınlatılma
sı faaliyetleri çok yetersizdir. 

Yatak ve hekim sayılarının, zorunlu hizmete rağ
men, iller ve bölgeler açısından dağılımı dengesiz
dir. Üç büyük ilde, 10 bin nüfusa 34 yatak düşer
ken, diğer illerde 12 yatak düşmektedir. Yatak kul
lanma oranları da çok düşük olup, mevcut yatakla
rın ancak yüzde 50'si kullanılabilmektedir. Buna 
rağmen, çoğu zaman hastalar, boş yatak yok gerek-
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çesiyle geri çevrilmektedir, çok ağır hastalara bile, 
üç beş ay sonraya gün verilmektedir. 

Son zamanlarda, ilçelerde onbeş - yirmibeş ya
taklı hastaneler faaliyete geçirilmektedir; bakanlığın 
bu çalışmasını takdir ediyorum. Yalnız, halen faal 
olan bu hastanelerde, tıbbî cihaz, araç ve gereç 
eksikliği sebebiyle, raritabl çalışma yapılamamaktadır. 
Bazı merkezlerde, gerek olmadığı halde, siyasal ve 
bölge halkınm baskısıyla, bu tip hastanelerin açıl
ması, israftan başka bir şeye yaramaz. 

Yataklı tedavi kurumlarında, özellikle cerrahî te
davilerde alınan ücretler, hemen hemen özel hastane 
ücretlerine yaklaşmıştır. Bu da, bakanlığın görev ve 
hizmet anlayışına ters düşmektedir; bu da ekonomik 
durumu ne olursa olsun, «Herkese eşit hizmet» il
kesiyle bağdaşmaz. Hastanelerin işletmeciliği, tedavi 
edici niteliği bir türlü düzelmemiştir. 

Biraz da, ilaç sorununa değinmek istiyorum. 
Bugün, ilaçların kalite ve doz kontrolü, ne üreten
ler, ne de bakanlık tarafından yeteri kadar yapıla
mamaktadır. Bu sebeple, birçok ilaçların etkili mad
deleri, etiketinde belirtilenden az olduğu için, çok 
fazla dozda alınması gerekmektedir. Böylece, insan 
sağlığı üzerinde haksız kazanç sağlanmış oluyor; ay
rıca, tedaviler masraflı ve uzun sürüyor. İlaçtan faz
la kâr etmek için, bakanlığın tanıdığı kâr haddine 
rağmen, maliyetler yüksek gösterilmektedir. Hıfzı
sıhha Merkezi Başkanlığınca, ilaçların hammadde 
üretiminden, imalata kadar, periyodik olarak kalite 
ve doz kontrolü yapılması için, araç - gereç ve 
personel yönünden gerekli seviyeye getirilmesinin uy
gun olacağı kanısındayız. 

Hastanelerde tıbbî alet standardizasyonu yok
tur; hele son zamanlarda, elektronik cihazların de
ğişik kalite ve markalarda olmaları, çok masrafı 
gerektirmektedir; bu nedenle, cihazların bakımı ve 
onarımları önem kazanmaktadır. Onarım ve bakım 
yapacak tıbbî tamir teknisyeni kadro ve miktarları 
yeterli değildir. Bu sebeple, hastanelerdeki cihazlar, 
genellikle çalışmaz ve bir kenara atılmış durumdadır. 
Personel rejiminde olduğu gibi, cihaz, araç ve gereç 
dökümü ve dağıtımı uygun bir şekilde yapılmadığın
dan, nerede, ne gibi bir malzeme olduğu bilinmemek
tedir. 

TürkiyeMe halen verilen sağlık hizmetlerinden, 
genel olarak, vatandaş memnun değildir; bu hizmeti 
üreten ve veren hekim de memnun değildir. Bu mem
nuniyetsizliği asgarîye indirmek için, samimî dilek 
ve temennilerimizi şu şekilde sıralayabilirim: 
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1. Sağlık hizmetlerinin birleştirilmesi ve tek el
den yönetilmesi, 

2: Yönetimde reorganizasyon. 
3. Sağlık fonu getirilmesi, 
4. Prim sistemine geçilmesi, 
5. Nimet - külfet esası göz önünde tutularak 

tam süre çalışmanın sağlanması, 
6. Hekimlerin dengeli dağılmasını sağlamak ve 

onları memnun etmek için özel hekimliğin düzen
lenmesi, 

7. Sağlık hizmetlerinde eğitim ve istihdam, 
8. Sağlık problemlerine ilişkin yasal mevzuat 

düzenlemeleri, 
9. Genel bütçeden fazla pay, 
10. En mühimi; en kısa zamanda genel sağlık 

sigortasına geçmek. 

Bu duygularla, sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının, en kutsal görev olan insan sağlığına hiz
meti, bu dar imkânlarla en iyi bir şekilde yapacağı 
temennisiyle, bütçenin, bakanlığımıza ve milletimize 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi • Grubu adına Sa

yın Işılay Saygın, buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA IŞILAY SAYGIN (iz
mir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık 
ve 'Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Bütçesiyle ilgili görüş ve düşüncelerimi, 
grubum adına arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 1930 tarih ve 1593 
sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 133 ve 150 
nci maddelerinde görevleri belirlenmiş, katma büt
çeli bir kuruluştur. 

Yakın zamana kadar, yetersiz elemanlarla, ha
rap binalarda hizmet verdirilmeye çalışılan bu genel 
müdürlüğümüzün, son iki yıldır daha verimli bir ça
lışma düzenine kavuşturulduğunu memnuniyetle gör
mekteyiz. Genel müdürlük, bulaşıcı ve salgın hasta
lıkların, deniz, kara ve havayolu ile ülkemize girişi
ni ve diğer ülkelere yayilmasını önlemek; kara, ha
va, deniz limanlarında ulaşım araçlarının sağlık de
netimini yapmak ve gerekli sağlık tedbirlerini uygu
lamakla görevlidir. 

68 — 
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Genel müdürlüğün, bu maksatla, özellikle liman
larımızda etkin denetimlerde bulunabilmek için, son 
yıllarda, modern cihaz ve ulaştırma araçları edinme
ye başladığım memnuniyetle izliyoruz. Genel müdür
lük, bu harcamaların bir bölümünü, 2548 sayılı Ge
mi Sağlık Resmî Kanunu gereği sağlamış olduğu ge
lirlerden karşılamaktadır. Ancak, özellikle İzmir ve 
Antalya gibi turistik şehirlerde, limanlarımızda bu 
hizmetler yeterli değildir; motorbotlara ihtiyaç var
dır. 

Son iki yılda, birtakım düzenlemeler yapılmakla 
beraber, önemli turistik bölgelerimizde bulunan, sa
hil sağlık merkezlerindeki hizmetin, dış turizm açı
sından tatmin edici olduğu söylenemez, özellikle bu 
gibi merkezlerde, turistlere, doktor ve yeterli sağlık 
personelince hizmet verilmeye başlandığım görmek, 
memnuniyet vericidir; ancak tabiî ki, yeterli değil
dir. 

Ülkemizde, turistlerin ilk temas ettiği devlet dai
resi olan sahil sağlık idare binalarının bazıları mo
dern şekle dönüştürülmüş olmasına rağmen, pek ço
ğunun henüz bu durumda olmadığı ve bunların da 
kısa zamanda modernize edilmesi, turizmimiz açı
sından önemlidir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
vereceği sağlık hizmeti karşılığı toplanan sağlık res
mî gelirlerinin, ülkenin tüm sağlık hizmetlerine tah
sisi gerekeceği, Lozan Sağlık Bildirisinde belirlen
miştir. Bu itibarla, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü gelirlerinin, atıl olarak bankalarda bloke 
edilmesi yerine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın bütçesi içerisinde, gerçekleştirilmesinde zorluk 
çekilen hususlara harcama yapılması, ülke sağlığı 
için büyük bir hizmet olacaktır. 

Diğer taraftan, kara hudut kapılarından, her gün 
daha fazla, TIR, kamyon vesaire vasıta ile, günlük 
ortalama 5 bin arasında vatandaşın giriş çıkış yaptı
ğı yerlerde sık sık trafik kazaları olmakta, buralarda 
yaralananların ve komşu ülkelerin bize yakın yerler
deki ağır yaralıların hastanelere zamanında yetiştiri-
lememelerinden dolayı, gazlı kangren vesair* neden
lerle, ya organlarını kaybettiği ya da öldükleri bir 
vakıadır. Bu tür olayların süregeldiği yerlerde olum
lu çalışmaları görülen acil sağlık merkezlerinin açıl
ması ve ambulans tahsisinin yapılması şarttır. Gerek 
sağlık personelinin ve gerekse halkın sağlık eğitimi
ni gerçekleştirmek açısından, eğitim merkezlerinin 
açılması, boğaz ve Marmaranın kirlenmesinin kont-
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rolü ve önlenmesi için deniz kirliliği laboratuvarının 
açılması bir an evvel sağlanmalıdır. 

Hava, kara ve deniz sınırlarında koruyucu sağ
lık hizmetlerinin etkinliğe kavuşturulmasını bekliyo
ruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal hiz
metler görülürken, hastanelerimizde manevî değerlere 
arzuladığımız derecede önem verilememektedir. Ba
tı ülkelerinde her hastanede, mensup olduğu mezhebin 
(Katolik, Protestan ve Ortadoks gibi) din görevlileri 
tarafından ziyaret edilip, manevî telkinde bulunuldu
ğu halde, yurdumuzdaki hastanelerde bulunan din 
görevlilerinin görevi, sadece cenaze yıkamaktır. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Kanaatimizce, hastanın önce her zaman morale 
ihtiyacı vardır. İmanlı hastalar yarı iyileşirler, tıbbî 
müdahale ikinci plandadır. Bu konu çok önemlidir, 
gereği mutlaka yapılmalıdır. 

Sağlık Bakanlığına bağlı huzurevleri yürekler acı
sıdır. Tüm hayırsever vatandaşların yardım için se
ferber olmalarına rağmen, idareci ve kaliteli perso
nel yokluğu hissedilmekte ve yürekler acısı manza
ralar her zaman yaşanmaktadır. Bunun önlenmesi 
için, bu gibi yerlerde çalışacak personelin kalitesi çok 
önemlidir. Personelde aranacak vasıflar; tahsil duru
mu, eğitim kaynağı, insanî yapısı, ruhsal yapısı bir 
komisyon tarafından araştırılmalı ve her zaman bu 
komisyon tarafından denetlenmelidir. İnsan seven, 
müşfik, yaşlandığı zaman kendisinin de aynı duru
ma düşeceğini düşünebilen personel atanmalıdır. 

Türk örf ve âdetlerine uygun olarak, yaşlıların 
toplumla iç içe ve ailesi olanların kendi ailelerinin 
yanında bakımlarının sağlanması için yeni hizmet 
modellerinin geliştirilmesi düşünülmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü
ğü hakkındaki görüşlerimizi de şöyle özetleyebili
riz: 

Ülkemizdeki sosyal hizmet uygulamaları Islâmi-
yetin sosyal adalet prensibinden kaynaklanmıştır. 
Osmanlı İmparatorluğu devrinde, vakıflar aracılığıy
la bu hizmetler gerçekleştirilmiştir; özellikle kimse
sizlere, dullara, yetimlere, sakatlara ve yoksullara 
yardımda bulunmak resmî bir gelenek halinde de
vam etmiştir. Modern cemiyette ise, bu hizmetleri 
artık kanunî ve idarî nitelikteki tedbirlerle düzenle
me ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu maksatla 27 Mayıs 
1983 tarihinde 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Kanunu çıkarılmıştır. Bu Ka-
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nuna göre, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç 
aile, çocuk, genç, sakat, yaşlı ve diğer kişilerin mad
dî ve manevî sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi ve ih
tiyaçlarının karşılanması, hayat standartlarının yük
seltilmesi, problemlerinin çözülmesi, Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
ne görev olarak verilmiştir. 

Bu kanunla, özellikle himayeye muhtaç çocukla
ra götürülecek hizmet ve yardımların, modern cemi
yetler seviyesine çıkarılması amaçlanmıştır. Adı ge
çen kanun çıkarılıncaya kadar, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Çocuk Esirgeme Kurumu ve koruma birlik
leri arasındaki dağınık ve koordinasyondan yoksun 

• bu hizmetler, sağlam ve rasyonel esaslara kavuştu
rulmaya çalışılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 2828 sayılı Kanunun bu 
müspet amaç ve arzu edilen uygulama düşünceleri
ne rağmen,' bugünkü durum nedir, uygulamada ak
sayan taraflar nelerdir? 

Bugün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumunun 41 ilde taşra teşkilatını tamamlayabildiği; 
kurumun öncelikle hizmetlerinin başında bulunan 
korunmaya muhtaç çocuklardan ancak 17 binine 
hizmet götürebildiği; oysaki, ülkemizde korunmaya 
muhtaç 474 bin çocuğun bulunduğu bilinmektedir. 
0-6 yaş grubu çocuklara yönelik hizmet veren sa
dece 25 kreş ve bakımevi bulunduğu; muhtaç yaşlı
lara hizmet veren 19 kuruluşun bulunduğu; bedensel 
özürlü vatandaşlar için 5 ayrı rehabilitasyon merke
zinde hizmet verildiği; oysa, ihtiyacın, bunların çok 
çok üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu sahada ka
mu kurum ve kuruluşlarıyla, gönüllü kuruluşlar ara
sındaki işbirliği ve uyumun yeterli ve tatmin edici 
seviyeye çıkmasını ve bu konudaki gayretlerin artı
rılmasını bekliyoruz. 

Devlet güvencesinde olan korunmaya muhtaç ço
cukların, Türk örf ve âdet, inanç ve millî ahlâkına 
sahip, kendisine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla 
dolu, Atatürk ilke ve düşüncelerine uygun olarak ye
tiştirilmeleri esas alınmalıdır. 

Korumun kadrolarında, çocukların manevî yön
lerini kuvvetlendirecek kız bölümünde hanım, erkek 
bölümünde erkek din görevlisi bulundurulmalı ve 
devamlı yurtta kalarak, örnek davranışlarıyla çocuk
lara anne ve baba şefkatini, din sevgisini aşılamalı-
dır. Haftada bir kere gelen din görevlisi, bulunmuş 
olmak için bulunur, kati surette yararlı olamaz. O 
zaman çocuklar onu ders dinler gibi dinlerler ve an
cak beraber yaşarlarsa, örnek alınabilirler. 

Sayın milletvekilleri, yoksulluk içinde olup da te
mel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarım en 
düşük düzeyde dahi sürdürmede güçlük çeken kişi 
ve ailelere, kaynakların yeterliliği ölçüsünde yardım
da bulunmak, kurumun amaçları arasındadır. Bu ko
nuyla ilgili olarak hazırlanan aynî ve nakdî yardım 
yönetmeliği kesin şeklini almamış ve bütçeden de bu 
hizmetle ilgili fonun ayrılmadığını üzülerek tespit 
etmiş bulunuyoruz. 

1985 malî yılı yatırım programında yer alan, sos
yal hizmet kuruluşlarının proje bedellerinin yüzde 
40 mahallî katkıyla sağlanmasının dispont olarak yer 
aldığı yatırımlarda yüzde 40 mahallî katkının sağla
namayacağı, yatırımların süresi içinde gerçekleşeme
yeceği ve bu alanda sayısal artışın olamayacağı bel
lidir. 

Korunmaya muhtaç ve kimsesiz çocuklara daha 
fazla ve etkin hizmet verilebilmesi ve hizmetlerin ya
pılmasında fuzulî masraftan kaçınılması için, bu 
alandaki yatırımlara Öncelik verilmesi, koruyucu aile 
ve evlat edinme müessesesinin yaygınlaştırılarak ve 
bu konudaki mevzuatın değiştirilerek - 40 yaşma gel
miş evlat edinmek isteyen kişi, evli değilse şu anda 
evlat edinemiyor - kurum bakımı olarak nitelenen 
hizmetlere ağırlık vermek yerine, ailevî, psikolojik, 
sosyal ve ekonomik yönden korumak ve yardım ulaş
tırmak amacıyla, sosyal yardım hizmetlerinin geliş
tirilmesi ve mevcut hizmetlerin etkinleştirilmesi, sos
yal yardım programlarıyla korunmaya muhtaç ço
cuğun kendi ailesi yanında bakımını sağlayıcı tedbir
lerin alınması gereklidir. 

İki devre belediye başkanlığını yaptığım Buca'da, 
kız yetiştirme yurdunun bulunması münasebetiyle 
konuların yakın takipçisiyim. îlk defa İzmir'de yetiş
tirme yurtlarında bulunan çocuklara yardım derne
ğini kurmuş ve 10 yıl başkanlığını yapmış bir kişi 
olarak, gördüğüm eksikliklere ve yaşanan olaylara 
çare bulmak amacıyla üstlendiğim bu görev dolayı
sıyla son derece mutluyum. 

Mevcut yetiştirme yurtlarına hizmet için gerekli 
personeli, bu hizmete elverişli anne - baba sevgi ve 
şefkatini verebilecek yaş ve düzeyde olanlar arasın
dan seçilmesi ve atanması, kız-yetiştirme yurtlarına 
muhakkak surette hanım personel atanması çok ye
rinde olur. Bugüne kadar yaşanan olaylar bunu ge
rektirmektedir. 

18 yaşına gelerek, yetiştirme yurtlarından ayrılan 
çocukların güvenlikleri, meslekî ve eğitim düzeyleri
ne göre 657 ve 506 sayılı Kanuna uyularak, memur 
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veya işçi statüsünde işe alınmaları için, sakatlar ve j 
eski hükümlülerde olduğu gibi, belli oranda istihdam 
zorunluluğu getiren kanunî düzenlemelerle gerçek- I 
leştirilebilecektir. Bu konudaki kanun teklifim Sağ
lık Komisyonunda gündemdedir. I 

Devlet tarafından, iş temin edilmedikçe 18 yasi
ni dolduran kız çocuklarımız, yurttan ayrılmamalı- I 
dır. Yasalara konacak ilave kontenjanlar ile işe alı
narak, böylelikle geleceğin anası, istikbal açısından 
sosyal garantiye alınmalıdır. Halkın gönüllü katkı 
ve katılımının sağlanması ve organize edilmesi, top
lumumuzun örf, âdet ve inançlarına göre yapacağı 
yardım ve bağışlara ilişkin kurum gelirlerini artırıcı 
programların geliştirilmesi ve yürütülmesi zorunlu
dur. 

Kurum gelirlerini artırmak amacıyla 2828 sayılı 
Kanunda, gerekli kanunî düzenlemeler yapılmalıdır. 

Çalışan anne ve babaların çocukları için gerekli 
olan ve gündüz bakımı yapan kuruluşların sayıca 
önemli ölçüde yetersiz olması sebebiyle, özel kuru
luşların 2828 sayılı Kanun hükümlerine paralel şe
kilde teşvik edilmelerine ve yönlendirilmelerine özen 
gösterilmesi uygun olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada sayı
lan pek çok hususun sadece Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine getirilmesi
ni beklememek gerekmektedir. Sosyal yardımlar ve 
sosyal hizmetlerle ilgili konularda devletimizin her 
kademesindeki yetkililerine görev ve sorumluluk düş
mektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından yürütülen hizmetler ulvî bir nitelik taşı
maktadır. Kurum tarafından yürütülen hizmetler, 
Türk milletinin benliğinde ezelden beri var olan ge
leneksel yardımlaşma ve dayanışma duygusunun bir 
kamu kuruluşu eliyle, ilmî ve modern usullerle ve 
profesyonel olarak icra edilmesinin güzel bir örne
ğini oluşturmaktadır. 

Bu sebeple, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna milletçe ve devletçe yardımcı olunması
nın gerekliliğine işaret etmeyi vicdanî bir vazife say
maktayım. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi zamanın müsaadesi nispetinde 
özetle belirtmiş bulunuyorum. Bu vesile ile, 1986 büt
çesinin milletimize hayırlı olmasını, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı mensupları için başarılarla dolu 
geçmesini diler, yüce Meclisi şahsım ve grubum adı- | 
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na saygılarla selamlarım. (MDP, SHP ve ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saygın. 
Sayın Faik Tarımcıoğlu, buyurun efendim. 
Sayın Tarımcıoğlu, 25 dakikalık bir süreniz var. 
MDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU 

ıflBitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son ko
nuşmacı olduğum için biraz şanssızım galiba; diğer 
arkadaşlarımı sabırla şimdiye kadar dinlediniz, bir 
de beni dinlerseniz memnun olurum. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime bir tarihî anekdot
la başlamak istiyorum. Daha önce, Çevre Genel Mü
dürlüğü bütçesinde bir nebze bahsetmiştim; şimdi, sağ
lık politikası ile mukayese olsun diye arz edeceğim 
bu tarihî belgenin değerlendirmesini takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Bir nefes sıhhatin cihana bedel olduğunu belirten 
büyük imparatordan 100 sene önce, Fatih Sultan Meh
met'in tababetle ilgili bir vasiyetnamesi vardır; aynen 
okuyorum : 

<ABen ki İstanbul Fatihi abdi âciz Fatih Sultan 
Mehmet Han; Bizatihi alın terimle kazanmış oldu
ğum akçelerimle satın aldığım İstanbul Taşlık Mev
kiinde kaim ve malûm-ul hudut olan 136 bab dükkâ
nımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih 
eylerim. 

Şöyle ki; Bu gayri menkulâtımdan elde olunacak 
nemalarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin 
eyledim. Bunlar ki, ellerindeki bir kap içerisinde ki
reç ve tozu ve kömür külü olduğu halde ve günün be
lirli saatlerinde bu sokakları gezeler; bu sokaklara 
tükürenlerin tükürüklerinin üzerine bu tozu dökeler 
ki, yövmiyem 20'şer akça alalar. Ayrıca, 10 cerrah, 
10 tabip, 3 yara sancı tayin ve nasb eyledim. Bun
lar ki, ayın belirli günlerinde istanbul'a çıkalar. 

BM istisna -sayın milletvekilleri, bilâ istisna, yani 
müslim, gayri müslim, Venedik'li, Ceneviz'li, Rum, 
Ermeni tefriki yapmaksızın, bu sosyal muhtevaya ve 
büyük jeste hayranlıkla bakmamak mümkün değil-
her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını 
soralar; var ise şifası ya da mümkün ise şif ay ab ola-
lar; değilse, kendilerinden hiçbir karşılık beklemek
sizin darülacezeye kaldırılarak orada salâh buldurula-
lar. 

Maazallah, herhangi bir gıda maddesi buhranı ola
bilir. Böyle bir hal karşısında, bırakmış olduğum 100 
silah, ehli erbaba verile. Bunlar ki, hayvanatı vahşi-
yenin yumurtada ve yavruda olmadığı sıralarda Bal-
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kanlara çıkıp avlanalar ki, zinhar hastalarımızı gıda
sız bırakmayalar. 

Ayrıca, külliyemde bina ve inşa eylediğim ima
rethanede şehit ve şühedanın harimleri ve medinei İs
tanbul fukaraları yemek yiyeler. Ancak, yemek ye
meye veya almaya bizatihi kendileri gelmeyü; yemek
leri, güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden, 
kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle.» 

Sayın milletvekilleri, şimdi nereden bakarsanız 
bakınız, sosyal devlet olmanın, insan sağlığına ve in
san onuruna değer vermenin bir şaheseri olan bu fev
kalade güzel ve anlamlı vasiyet, 500 yıl önce bir sağlık 
politikasının neler olabileceğini gösteren tarihî ve 
kutsal bir vesikadır. (MDP sıralarından alkışlar) 

«Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir» diyor Anayasa ve devam ediyor : 
«Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı için
de sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde 
tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek 
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hiz
met vermesini düzenler.» Güzel; böyle diyor Anaya
sa. Daha önce, benden evvelki konuşmacı arkadaşla
rın dile getirdiği sorunları gördüğümüz zaman, Ana
yasa öyle diyor ama, gerçekler nedir diye baktığımız
da, maalesef Anayasanın işaretleriyle mutabık olamı
yoruz. 

«Devletin aslî ve birinci görevlerinden birisi olan 
sağlık hizmetleri için bugün tayin ve tespit edilen bir 
politika hakikaten var mıdır?» sorusuna, doyurucu 
ve olumlu cevap vermek istiyorum; fakat maalesef 
bunu mümkün göremiyorum; o kadar mümkün gö
remiyorum ki, sağlık hizmetlerinde gördüğümüz acı 
ve haksız tablo, adaletsiz sosyal yapımızın çirkin gö
rüntülerini sergilemektedir. Bu tablo, bir aynadır; bu 
aynadaki görüntü, hazin ve çelişkilerle doludur, ma
alesef içler acısıdır. 

Sağlık politikasını diğer sosyal ve ekonomik so
runlardan soyutlamak katiyen mümkün değildir, bu
nu biliyoruz, bu doğrudur; birleşik kaplar meselesi
dir, bu da doğrudur; bunları biliyoruz; ama bu po
litikaları adalet üzre icra edecek bir babayiğit hükü
met çıkarsa ve kanayan yaraya merhem olursa, sos
yal devlet olmanın ve sosyal adaleti gerçekleştirme
nin onurunu tek başına, sadece bunu gerçekleştirmek
le, yaşayacaktır ve bu müstesna onur onun olacak
tır. 

Şimdi, neler görüyoruz? 7 trilyon 254 milyarlık 
koca bir bütçede, sağlık hizmetlerine ayrılan pay -da
ha evvel de ifade edildi- 2,61'dir. Bu bütçeyle, devle-
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tin, mutlaka en iyisini yapmaya mecbur olduğu hiz
metleri yapması asla mümkün değildir. Hastaneler, 
ameliyat katgütüyle uğraşmaktadır; inanın, bunu bul
makla uğraşmaktadır sayın milletvekilleri; iğne, se
rum, kan bulmak büyük bir meseledir ve mümkün 
değildir. Vatandaş, «Başının çaresine baksın» vur
dumduymazlığına terk edilemez. Zira, Sayın özal, 
gazetelere geçen beyanatına göre, «Hastaneler başı
nın çaresine baksın» demiştir. «Hastaneler başının ça
resine baksın» demek, «vatandaş başının çaresine bak
sın» demektir. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Nerede söylemiş 
bunu? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Basına yan
sıdı efendim, ben basından aldığım şeyi söylüyorum. 

Buna göre, sayın hükümetin meseleye bakış açı
sını, bundan daha veciz ve bundan daha açık bir ifa
de ortaya koyamaz. Affedersiniz, bana göre bu, «Alt
ta kalanın canı çıksın» demektir; «Git başının çare
sine bak» demektir; «Yeme, içme, hasta olma» de
mektir veya vatandaş -Allah korusun- hastaneye düş
tüğünde; «Gözünün yaşma bakmam, yatak ücreti, te
davi ücreti, ilaç vesaire masraflarını çekenler, yatar, 
tedavi olur; çekmeyenlerden bana ne» demektir. Ee.. 
hani nerede sosyal adalet, sosyal devlet? Sayın özal, 
«Biz hakiki sosyal adaletçiyiz» diyor, öyle ise, bu söy
lediğim sözler ve gerçekler Sayın Başbakana ithaf
tır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — 0-5 
yaş grubu aşılamasına ne dersiniz? 

FAHK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Anlataca
ğım, geleceğim oraya efendim, Sayın Ergüder, haki
katen geleceğim. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Öyle 

bir aşılama var, bir de ondan bahset. 
BAŞKAN — Lütfen söz kesmeyelim, lütfen mü

dahale etmeyelim efendim. 
FAİK TARIMCIOĞLU ((Devamla) — Geleceğim 

efendim, müsaade buyurun. 
Şimdi, devletin gözü hastaların cebinde ve dok

torların muayenehanesindedir. Bundan acı bir çelişki 
olamaz. 

KDV haksızlığına geliyorum. KDV'ye genel ola
rak bir itirazım yok, açıkça ifade ediyorum; ama, 
vatandaşın karnı ağrıyor, kolu kırılıyor, gözü ağrı
yor; devlet diyor ki, «önce KIDV'yi öde.» İlaç ala
cak, derdine çare bulacak, hastalığı geçecek; hayır, 
«önce KDV'yi öde» diyor. 
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Bu nasıl bir mantıktır, bunu anlamak mümkün 
değildir. Yani, vatandaşın hasta olma hürriyeti yok 
mudur diye sorarlarsa, yerinde olur. Bu, vatandaşa 
çok görülen bir şeydir; «Hasta olamazsın, olursan 
önce vergisini öde» deniliyor; bu, hazin bir çelişkidir, 
bunu vurgulamak istiyorum. IBu mümkün değildir, 
bunun insafla bağdaşır bir tarafı yoktur. Hastalıktan 
vergi alındığı nerede görülmüştür? Zaten vatandaşın 
alım gücü bitmiş, tükenmiş; öyleyse bırakın da hiç 
olmazsa başının çaresine baksın, yani kendi sorunları
nı kendisi çözsün. 

İlaç almak zorunda olan bir vatandaş, lüks tüke
tim maddesi mi kullanıyor ki, ondan vergi alalım? 
Keyfi istediği için mi ilaç alıyor ki, vergi alalım? Di
ğer şeylerle ilacı nasıl aynı kefeye koyarsınız? 

Şimdi, Devlet istatistik Yıllığına bakarsak, daha 
evvel arz ettiğim gayri adil tabloyu hep beraber gö
rürüz. Biraz evvel sayın ANAPlı milletvekili arkada
şım da aynı konuya temas ettiler; sağlık bölgelerine 
göre hekimlerin dağılış tablosu, başlıbaşına, ne oldu
ğumuzu ortaya koymaktadır. Van, Muş, Bitlis ve 
Hakkâri illeri olmak üzere, hekim başına düşen insan 
sayısı J976'da 12 bin, 1982'de 5 429, bugün de 5 bin 
civarındadır. Mecburî Hizmet Yasasının, bu sorunu 
çözmelc için önemli katkıda bulunduğu ifade edilmiş
tir; doğrudur; fakat görülmektedir ki, yılların birikimi 
ve ihmali mevcuttur. 

36 bin civarında olduğu ifade edilen hekim sayısı
nın 1/3'ünün İstanbul, Ankara ve İzmir'de olması, de
min arz ettiğim gayri adil tablonun tipik bir ifadesi
dir. 22 tıp fakültesine rağmen bunun gerçek olması, 
hazin ve düşündürücüdür. Eğer, Fatih Sultan Meh
met Han'dan itibaren gelen -sağlam altyapıya daya
narak söylüyorum- bir sağlık politikamız olsaydı, bu 
tablo meydana gelir miydi? 

Anadolu liselerinin başına gelen kalitesizlik ve ya
bancı lisan tedrisatından, iflah olmaz bir şekilde kla
sik liselere dönüş, maalesef tıp fakültelerinin de ba
şına gelmiştir. O çok övündüğümüz kaliteli hekimle
rimiz gitmiş, yeni yetişenler artık hekim değil, bir sağ
lık memuru olma yolundadır. (Kaliteliler yurt dışına 
gitmiştir; geri kalan kaliteliler İstanbul, Ankara ve İz
mir'dedir; geriye kalan, her yıl 3 binin üzerinde me
zun veren tıp fakülteleri de çaresizlik içerisindedir-

(Hastanelerin hali, daha evvel arkadaşlar tarafın
dan ifade* edildi; hakikaten yürekler acjsı bir durum. 
Mesela, sadece hükümeti eleştirmek, ANAP Hükü
meti böyle yaptı, biz olsaydık böyle yapardık, demek 

değildir. Hepimiz aynı yurdun vatandaşlarıyız, hepi
miz hasta oluyoruz, hepimiz hastaneye gidiyoruz; eşi
miz, çoluğumuz, çocuğumuz, dostumuz hep beraber 
aynı dertleri görüyoruz. Hastanelerde hizmet ancak 
para ile veya da hatırla görülmektedir. Muayeneha
nelerden geçmeyen hastaların hastanede yatması zor
dur. Rüşvet iddiaları yaygındır. 

Hem memur, hem tüccar çelişkisi doktorlara reva 
görüldüğünden bu garip manzara doğmuştur. Sabah
leyin hekimimiz hastaneye geliyor; «Sen memursun; 
iznini alacaksın, mesaiye tabi olacaksın; maaşın bu
dur; kademen budur» deniliyor, öğleden sonra; öğle
den sonra, «Sen tüccarsın. Vergini vereceksin, ticaret 
siciline kay dolacaksın» vesaire... 

Daha evvel arz etmiştim, karakollar, adliye kori
dorları ve acil poliklinikler acı gerçeğimizi yansıtan 
en önemli göstergelerdir, ne olduğumuzu açıkça be
lirtirler. 

Sayın milletvekilleri, çok değil, iki saatlik sürede 
buradaki manzara-i umumiyeyi seyretmenizi tavsiye 
ederim; bakın neler göreceksiniz. Dün bir devlet has
tanesinin bevliye uzmanı yakınım, bana telefonla şöy
le bir şey anlattı... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — İsmi ne, ismi? 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Önel oto; 

raık açıkteıım, 'buradan açıklamaya mezun değilim. 

Her tilkii böbreğinde ıtaş olan 20 yaşında bir de-
lıiıkanilı; 40 'hin lira ameliyat parası, + yaltak parası + 
refaikaitiçti parası + (röntgen ve diğer masraflar dipda-
yısıyla dısteüen 70 - 80 'tün diraısı olmadığı içtin, ha
yatî fcehlilke varken, amdliyat 'otaalkltan ve hastane
de yatmaktan vazgeçerek ayrimış ve tabasına «Ame-

' liyat olmazsa çocuğun ölecek» denmesine, ısrar edİ-
ımesıine rağmen, ıba'baısı dia; «ölürse evlinde ölsün, ne 
yapayım doktor bey, ben bu kadar parayı ödeye-
mern» demiş ve imza karşılığında çocuğunu hasta
neden alknıştır. İşte, yukarıdan ibeni açıklamaya ça-
lıştılğum pottikasızılılk 'budur ve ıbu yürekler acısı tab
lo hepimizin yüzkarasıdır. Bu çoeulk öilürse müseb-
bübi ifcimdlk"? 

Yine, ibirincii sınıf ıhta hâkim arkadaşım, Ikendlki 
ağır ceza reMğli de yapmıştır, «İtiliiip kakılmaktan, 
aylarca gidip gedmekten korkup çekıipdüğıim için, dıiş-
ıteaıimıi ıbir (türlü: yaptiramıyorum. (Param otaıadığı 
içtim de özele gidemiyorum. Ne yapayım?» demiştir. 
Bu hazıkı ve çak acı bir slitemdiir. Sempatik Sağlık 
Balkanımızla arz ederim... 
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Sayın milletvekilleri, uıfakıbir ihıaıtııraımi anlatma- ı 
ima lütfen müsaade edimiz. I 

HAZIM KUTAY (Ankra) — O böbrek haftası- : 

nıın lisımıiınıi verin de meşgul oûıalım, I 
BAŞKAN — Müdahale etmeyeim, lütfen mü

dahale etmeyelim. 
FAtK TARIMCIOĞLU l(Oevamfoa) — Hay hay 

kardeşim, hay hay.: I 
BAŞKAN — Devam 'buyurun. I 
FAtK TARIMCIOĞLU (Devamla) — 4 Mart 

1967'de annemi tstanlbul Haydarpaşa Numune Has-
tanesıine götürdüm. Kronik safrakesesi teşihlisli ile, I 
röntgen servisline havale edildik. ©ana rönıtıçen mü
tehassısının verdiği randevu tarihi 22 Temmuz 1967 
ddli. 4 Mart - 22 Temmuz... Ben hastanın ciddî du-
ırumunu açıklayınca... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — O 
tarih eski I 

FAtK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Eski efen
dim, anllatacağıım. Sayın doktor «Hastanızın duru- I 
mu aclse bir kolaylık göstereyim» dedûler ve lütfet
tiler, ibanajbir doktor adresi verdiler, öğleden son- I 
ıra adrese gittiğimde, zıili çâlldım, 'bana ikapıyı ran
devu veren doktor açtı. Simdli, tadh 1967, şu anda I 
(ise 1985. Bu taırdıhlleır arasında değişen ne oldu? .Gel- I 
dim mi efendini? Değlişen ıbu, I 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — An
nenim mi tedavi ettirecektiniz? 

FAtK TARIMCIOĞLU (Pevamla) — Evet 
efendim. I 

HALİL ORHAN ERGÜDER (ts'banıbul) — Pa
rasını veriin efendim, avukatsınız. 

BAŞKAN — Efendim, 'karşılıklı konuşmayalım 
lütfen, 

FAUK TARIMCIOĞLU '(Devamla) — Efendim, 
ben valtandaş olarak hastanıeden ıbunıun tedavisıini 'is
tiyorum, mesele 'buduır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Stiirt) — 
Niye müdahale ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Taroımcıoğlu, lütfen siz ce
vap vermeyin efendim. 

Müdahale etmeyin efendim, lütfen. Söz kesmeye 
yetkiniz 'yok efendim; çok nica ederlim. 

ÜLKÜ SöYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
'Beyefendi, 'bakanlık vaadi mi aldanız? Siz böyle yap- " 
mazdunız... 

©AŞKAN — Buyurun Sayım Faik Tarımcıoğlü, 
devam buyurun. | 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (fetanbu!) — Efen
dim, avukatsınız, parasını verin... 

BAŞKAN — Müdahale ötmeydim lütfen. 
FAtK TARIMCIOĞLU '(Devamla) — Efendim, 

o zaman talebeydim... Sayın Brgüdetr üstadım, o za-
ımıan talebeydimv 

Hastaneler, tıibbi ıail)et mezarlığı halindedir. Ha
kikaten ıbu afetleri dişletemiyoruz. Niye? Çünlkü, it
hal furyası var : Bir bakıyorsunuz Çelk malı, bir 
bakıyorsunuz Mıaoar mallı, bir bakıyorsunuz îngiiz 
mallı, değeri milyarları bulan ıtı'bbî aletler depolar
da çürümeye 'tarik ediliyor; bir türlü standart sağ
lanamıyor, her önüne gelen, bu ithal furyasından 
nasibini allıyor. Yeteri sayıda kalitei personel bullup, 
•bu aletlerin balkım ve onaranını yaptırıamıyoruz. 
Tıibbî malzemede sıtandardiizasyona acalba ne zaman 
geçeceğiz? Bu da sağlık- poik^kasıının ana unsurla
rımdan birisidir. 

Bir arkadaşım, döner sermayeyi artırmaktan bah
setti; doğrudur, çok haklıdır. Bu, belki tüccar - me
mur çelişkisini de ortadan kaldıracak en önemli fak
tördür. Döner sermayeyi artırmak ve bunu iyi kul
lanmak gerekir. Şimdi, lüzumlu lüzumsuz fonlar icat 
etmeye meraklı hükümetin, bu en acil konuda, yani 
sağlık konusunda, atıl haldeki hastaneleri diriltmek ve 
hizmet gören müesseseler haline getirmek için acaba 
bir düşünceleri var mıdır? 

Doktorlar fazla nöbet tutmaktan şikâyetçidirler ve 
bunun karşılığını da alamamaktadırlar. Bu, sadece 
vatandaşa eziyet demektir. Hekim gönül insanıdır; 
ama tüm fedakârlıklar onun sırtına yüklenmemelidir. 

Mesleklerini uygulama imkânı yokken (yani, alt
yapısı yokken, teknisyen, hemşire, malzeme vesaire 
yokken) mecburî hizmet adı altında görev yerine gi
dip de hiçbir şey yalamamanın ıstırabını yaşayan, 
çiçeği burnunda genç hekimlerimizi hiç dinlediniz 
mi? Sağlık ocakları boş binalar haline gelmeye baş
lamıştın 

Daha evvel konuşan arkadaşlarım da bahsettiler; 
fakat ben de bu konuya değinmeden geçemeyeceğim. 
Sağlık politikasını eleştirdiğimiz zaman, mutlaka dü
şünülmesi ve atlanmaması gereken bir konu da şudur: 
Hıfzıssıhha Enstitüsü; bir zamanlar hakikaten ifti
har edilecek bir düzeydeydi ve şimdi aslî fonksiyon
larını yerine getiremeyen ve gerçekten alternatifsiz 
olan bu müessese, Cumhuriyet döneminin en iyi en 
ileri kuruluşlarından biriydi; ama burası, politikasız
lık dolayısıyla giderek şanssız bir döneme, talihsiz 
bir döneme girmiştir. Fransa'da Pastör, İran'da Râzî 
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Enstitüleri beynelmilel hüviyetlerini korumakta ve 
şöhretlerini devam ettirmektedirler; ama maalesef Hıf
zısıhha ilk kurulduğu günlerinin Hıfzıssıhhası değil
dir. Kuruluş yıllarında Hindistan'a kolera aşısı dahi 
ihraç eden Hıfzıssıhhada, son yıllarda üretim düş
müş ve iş göremez hale gelmiştir. Hıfzıssıhhanın ge
niş fonksiyonları vardır; biyolojik maddeler, aşılar, 
serumlar, antijenler üretiyor ve tüm Türkiye'nin gıda 
kontrol denetimini yapıyor. Ayrıca ilaçların kontrol 
mekanizması yine burası. Bu bakımdan buraya çok 
çok önem vermek ve bunu eski seviyesine getirmek 
gerekir. "Rahmetli Refik Saydam'ın kemikleri sızla-
mıştuv 

BAŞKAN—Sayın Tarımcıoğlu, 3 dakikanız kaldı. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hızlandı
rılmış aşı kampanyasına gelince: Sayın arkadaşımın 
dediği gibi, hakikaten takdire şayan ve bir cesaret 
işini, Türkiye çapında gerçekleştiren ilgililere, bakan
lığa, sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. (ANAP ve 
MDP sıralarından alkışlar) Çünkü, hakikaten bu bir 
cesaret işidir. Basının ve TRT'nin desteği ile, bu kam
panyada milyonlarca çocuğun aşılanmasına vesile 
olunması beni son derece sevindirmiştir. Demek ki, bu 
dev kampanyaları sonuçlandıracak güçteyiz. Bu ideal
dir; ama bir ufak tereddüdüm yardır; bu da olmasa, 
sevincim sonsuzdu, o da şudur: öğrendiğimize göre, 
UNICEF ve Dünya Sağlık Teşkilatı bu aşıları temin 
etmiştir, diğer bazı kulüpler de buna önayak olmuş
lardır. 2000 yılına kadar aşı tenlin edildiği İddiası, 
bu tereddütlerimizi doğurmaktadır. Yani, bu sonuç, 
•2000 yılına kadar aşı yapma, imal etme demekse, bu
radaki tereddütümüzde haklıyız. Böylece Hıfzıssıhha 
Enstitüsü, yani aşı ve serum imal eden müessesemiz 
muattal hale gelmiştir. Bu aşılar gelmezse ne olur? 
Silah ve savunma sanayimizin dışa bağımlılığının va
him sonuçları ne olacaksa, o olur. Bu bakımdan te
reddi! tümüz vardır. 1982 yılında Sovyet Rusya'dan 
bozuk kızamık aşısı ithal etmişizdir. Olay büyümüş, 
politik sorun olmuş, Sovyet Rusya Sağlık Bakan Yar
dımcısı Türkiye'ye gelmiş, aşılar iade edilmiş, mesele 
kapatılmıştır. Oysa, bu aşıları Türkiye'de yapma im
kânı zaten vardı. 

Yukarıda bahsettiğim gibi, çevre sağlığı ve ko
ruyucu hekimlik birbirinden ayrılmaz. Bunları daha 
fazla vaktinizi almamak için anlatmıyorum; fakat 
şuraya gelmek istiyorum : Cumhuriyetin en önemli ba-
şarüarıadan birisi, çok yaygın bir hastalık olan vere
mi, sıtmayı, trahomu önlemesi idi. Bunda da hakika
te^ başarılı olundu. Şimdi yanlış kentleşme, gıdasız
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ı lık, bakımsızlık vesaire, 1986'larda bizi; verem, sıtma, 
trahom ve B tipi hepatit hastalıklarıyla karşı karşıya 
getirdi. Bunların arttığını esefle görüyoruz, 

Bir konu daha var, burada da takdirlerimi arz 
ediyorum. Genel, sağlık sigortasının 11 ilde başlatıl
dığına memnun olduğumu kesinlikle ifade etmek is
terim. Sayın hükümete aynen şunu söylüyorum: Hiç 
tereddüt etmesinler,, hiç vakit geçirmesinler, tüm yurt
ta bunu yaygınlaştırsınlar. Bu konuda atılacak adım
ları- kesinlikle destekleyeceğimizi buradan açıkça Han 
ediyorum. 

Aile planlamasına gelince: Buna behemahal ih
tiyacımız vardır. «Bırakınız, nüfusumuz 100 milyon 
olunca ben yapacağımı biliyorum» demek, affedersi
niz, Nasrettin Hocanın heybe kaybetmesine benzer. 
Sağlıklı, adil, dengeli, kaliteli bir şekilde yetişmiş, İyi 
beslenmiş, iyi eğitilmiş, genç ve dinamik 50-60 mil
yon nüfus çok şey ifade eder. öyle bir nüfusu Nobel 
ödüllerinden, Olimpiyat kürsülerinden indiremezsiniz. 

i O bakımdan bu yolda çalışmak şarttır. Besleyemiyo-
ruz, doyuramıyoruz, iş bulamıyoruz, eğitemiyoruz; 
ondan sonra, 9 çocuklu, 11 çocuklu ailelerle karşı 
karşıya kalıyoruz/ Bunu ciddiyetle ele almak şarttır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN ^Teşekkür ederim Sayın Tarımcıoğlu. 
Muhterem arkadaşlarım, gruplar adına yapılan 

I konuşmalar sona ermiştir. 
Şimdi şahısları adına yapılacak konuşmalara ge-

I çiyorum. 
Lehte konuşmak isteyen arkadaşlarımdan, Sayın 

Süleyman Yağcıoğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Buyurun. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) -r- Sayın 
Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; halka hizmet, 
Hak'ka hizmettir prensibiyle hareket eden, milliyet
çi, muhafazakâr Anavatan iktidarının genç bir sağ
lıkçı üyesi olarak, 1986 yılı Sağlık ve Sosyal Yar-

I dım Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyo-
I rum; konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla 

selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

I Kalkınmakta olan bir ülke olmamız ve nüfusu-, 
muzun hızla artması nedeniyle, artık günümüzde sağ-

I lık hizmetleri çok büyük önem kazanmıştır. 
I İktidar olarak sağlık meselelerini uzun ve kısa 
I vadede çözümlemek hedefimizdir. Ancak, Sayın Baş-
I bakanımızm da belirttiği gibi, her alamda büyüyen Tür-
I kiye'de, tabiî olarak sağlık hizmetlerine de talep hızla 
I artmaktadır. Yarana 100 milyonluk büyük Türkiye' 
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" sinin, sağlıklı nesillerinin yetişmesi için koruyucu he
kimlik büyük önem kazanmaktadır. Fakat bu uzun 
vadeli hedeflerin dışında, günümüzdeki sağlık mese
lelerini görmemezlikten gelemeyiz. Buna bağlı ola
rak, yıllardır iktidarların başaramadığı, Sayın Cum-
hurbaşkanımın önderliği ile başlatılmış olan genişle
tilmiş aşı kampanyası başarıyla tamamlanmıştır. Bu 
kampanyada 5 milyondan fazla 0-5 yaş grubundaki 
çocuk difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık ve çocuk 
felci hastalıklarına karşı ilk defa aşılanmıştır, bundan 
böyle de aşılanacaktır. Böyle bir kampanya 1967-
1977 yılları arasında, sadece çiçek hastalığına karşı, 
normal kamu kuruluşları tarafından yapılmıştı. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı tüm persone
lin aktif olarak katıldığı bu kampanyada, uygulama 
için 8 bin ekip ve 45 bin aşı istasyonu geceli gün
düzlü çalışmıştır. Ayrıca, UNICEF tarafından takdir 
edilmiş olan bu uygulama için, başta Sayın Sağlık 
Bakanımız olmak üzere, tüm sağlık ordusuna huzu
runuzda teşekkürü bir borç bilirim. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ulu önder Atatürk'ün de belirttiği gibi, «Beni Türk 
hekimlerine emanet ediniz» sözünü hatırlayarak, biz
ler için gece gündüz demeden çalışan, başta hekim
ler olmak üzere tüm sağlık personeline uygulanan zo
runlu hizmet yasasının, yani sosyalleştirme yasasının 
devamından yanayız. Yalnız, kırsal kesimle kentsel 
kesimde görev yapan hekimlerimizi aynı tutmak yan
lıştır. Onlar, daha önce çıkarılan full - time ve part -
time yasalarıyla emeklerinin karşılığını almalarına rağ
men ve en az diğer meslek gruplarından senede 105 
gün daha fazla çalışmalarına ve nöbet sorunu ile kar
şı karşıya kalmalarına rağmen, bugün için maalesef 
diğer meslek gruplarıyla eşit seviyede kalmışlardır. Bu 
yüzden, hekimler için prim esasına dayalı çalışma 
sistemi benimsenmeli ve ayrı bir personel rejimi uy
gulanmalıdır. 

Görev başında iken, lojman sorunuyla, sosyal soru
nuyla, maddî sorunuyla uğraşmayan bir sağlık ordusu 
kurmalıyız. îşte bu nedenlerle 1986 yılında ayrılan Sağ
lık Bakanlığı bütçesinin yüzde 37'lik artışını hizmet için 
yeterli görmüyorum, iyimserim. Bu bütçenin 3,5 milyar 
liralık ödeneği alet edevat, tesisata ayrılmış olup, 
2 milyar lirası da araçlara tahsis edilmiştir. Bu meb
lağ, çok görünmesine rağmen şu bilinmelidir ki, kır
sal kesimdeki 2 bin sağlık ocağı, köylü kardeşlerîmi-
ze mecburî hizmetle görev vermek için gönderilen 
hekimin hizmet vermesi için altında aracın bulunma
masından dolayı hizmetleri aksamaktadır. Ancak, 
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1 500 tanesinin hizmet aracı yoktur; dolayısıyla kom
şu köye hizmet gidememektedir. 

Ayrıca, Sağlık Bakanlığımızın ilçe sağlık merkez
lerine yeni uygulamaya başladığı 50 yataklı mütehas
sıs hekimlerden oluşan fonksiyonel küçük hastaneler 
haline getirme çalışmaları başarı ile sürdürülmektedir; 
ilçelerimizden Ladik ve Alaçam'da bunun örnekleri 
mevcuttur. 

Bu arada, köylerimizdeki ebe evlerinin yapılma
sından da son derece memnunuz. Bu çalışmalar ne
ticesinde ilçeden büyük şehire zaman, emek ve eko
nomik kayıplara sebep veren lüzumsuz akınlar önlen
miş olacaktır. 

Ayrıca, bakanlığımız tarafından geçen yıl uygu
lanmasına başlanan sağlık merkezleri, büyük illerde 
yatan hasta ve poliklinik hastası sürtüşmesini bitir
miştir. Bunun örneği; temel amacı, uzman hekim ve 
tam teşekküllü laboratuvar hizmetlerini halkın ayağı
na götürerek çok yönlü poliklinik hizmeti vermek ve 
bu şekilde büyük hastanelerin yükünü azaltmak, eği
tim hastanelerinin temel fonksiyonu olan araştırma 
ve uzman yetiştirme hizmetlerine yönelmesini sağla
yan kamu sağlık merkezleridir. Bu merkezlerden ku
rulanlar şunlardır: İstanbul Bakırköy Kamu Sağlık 
Merkezi, İstanbul Sait Çiftçi Kamu Sağlık Merkezi, 
izmir Alsancak Kamu Sağlık Merkezi, Samsun Kamu 
Sağlık Merkezi, Adana, Antalya ve Ankara'da 5 tane; 
Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Sincan-
köy sağlık merkezleridir. 

Yine bakanlığımızın yeni bir hizmeti, 77 numa
ralı telefonla Hızır Servisinden bahsetmeden geçeme
yeceğim. Anında hizmet veren bu servis, Anavatan 
iktidarının bir sembolü olmuştur; bence telefonu 77 
değil, 007 olmalıydı. 

77 telefon No. lu Hızır Servisin amacı nedir? İlk 
olarak Ankara Numune Hastanesi bünyesinde açıl
mıştır. 110 yatak kapasitesi olan bu merkezde 24 
ambulans, 1 servis aracı, 1 bakım aracı, 12'si uzman 
olmak üzere, 64 hekim görev almıştır. Hizmet, telsiz 
haberleşme sistemiyle desteklenmekte; ambulanslarda 
gerekli araç gereç bulunmaktadır. Onlar oksijen ci
hazı, elektrokardiyogram, devibrilatör gibi araç ve 
gereçlerdir. Halen Adana, Antalya ve Nevşehir'de ku
ruluş hazırlıkları sürdürülmektedir. Ankara Numune 
Hastanesi 77 Hızır Servisi, açıldığı 9 Ekim 1985'ten 
1 Aralık 1985'e kadar 8 000 civarında hasta müracaatı 
almıştır. Bunlardan 5 OOO'i acil cerrahi polikliniğine, 
3 200 tanesi ise acil dahiliyeye muayene olmuşlardır. 
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1 000 hasta yatırılmıştır. Müracaatlardan ölüm oranı 
ilk ayda yüzde 3,3 iken, Aralık ayında yüzde 2,8'e düş
müştür. Bu ölümler içinde enfarktüsten ölüm ilk ay
da yüzde 19 iken, son ayda bu acil hizmet neticesin
de, yüzde 11 olmuştur. Açıldığı günden 1 Aralık 1985'e 
kadar Hızır ambulansının sefer sayısı 1 400 olup; 
yine ilk ayda yanlış ihbar yüzde 7,2 iken, Aralık ayı 
başında 5,7'ye düşmüştür. 5 700 röntgen muayenesi, 
5 500 laboratuvar muayenesi yapılmıştır. Dolayısıyla, 
hastanede tedavi hizmetini öngören yataklı tedavi ya
pılır, poliklinik hizmeti hastaneden ayrılmış olur; cur
cunadan kurtulunmuş olur. 

Yine, unutmadan bahsedeceğim diğer bir hizmet 
-ki hizmet sayısı fazladır ve yaptıklarımız yapacak
larımızın göstergesidir - insan sağlığının en önemli 
unsuru olan hayat kurtarıcı kanın, ticaret metaı ol
maktan kurtarılmasıdır. Bu da 1983 yılında çıkarılan 
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ile sağlanmıştır. Bu 
kanunla, özel şahıslara ait tüm kan merkezleri kapa
tılmış ve 1983'ün ilk ayında 66 kan merkezi varken, 
bugün 166 kan merkezi ile 68 kan istasyonu işler va
ziyete getirilmiştir. Böylelikle, özel sektörü teşvik eden 
Anavatan iktidarı, gerektiğinde insan sağlığı gibi 
önemli konularda devletin ağırlık koyması gerektiğini 
göstermiştir. Buna destek olarak da, genişletilmiş aşı 
kampanyasında olduğu gibi, kan verme konusunda 
da ülke genelinde kan verme kampanyası başlatılma
lıdır. 

Milletimizin bütün fertlerini kapsayan genel sağ
lık sigortası için, Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın
dan 11 ilde uygulanmasına başlanılan genel sağlık 
sigortası çalışmasını vargücümle destekliyorum. Bun
dan dolayı Sosyal Güvenlik Bakanımıza da teşekkü
rü borç bilirim. Bu genel sigorta ile tüm sağlık hiz
meti tek elden yürütülecek; böylece atıl kapasite faal 
hale getirilecektir. Aslında, saatlere sığmayacak sağ
lık hizmetlerini anlatmakla bitiremeyiz. 

Bu arada kendi branşım olan;, hekimliğin ayrıl
maz bir parçası olan diş hekimliği dalına gelerek; ağız 
sağlığının vücut sağlığının önemli bir unsuru oldu
ğunu unutmayıp, diş hekimlerinin genel sorunlarına 
da değinmek istiyorum. Hasta ile direkt temasta.olup, 
enfekte ortamda çalışarak, önemli bir risk grubu oluş
turan diş hekimlerimiz, fiilî hizmet zamlarından, iş 
riski zamlarından ve röntgen tazminatlarından yarar-
landırılmalıdır. Ayrıca, diş hekimlerimize eğitim has
tanelerinde ihtisas imkânı sağlanmalıdır. Bakanımıza, 
Sağlık Şûrasına diş hekimlerini üye almasından ötü
rü teşekkür ederiz. İktidarımız döneminde çıkarılan 

17 , 12 , 1985 0 : 3 

Diş Hekimliği Birliği Odası Kanunu ile meslekî so
runlarına çözüm getirme imkânı kazandırılmış olan 
meslektaşlarımıza yardımcı olmak gayesiyle; bakan
lığımızda oluşturulan Diş Çene Ağız Cerrahisi Daire 
Başkanlığının genel müdürlük haline dönüştürülerek, 
yurt sathında daha geniş hizmet vermesi sağlanma
lıdır. Biriken diş hekimlerini çalıştırmak ve vatanda
şa daha iyi hizmet verebilmek için, bakanlığımız ta
rafından müstakil olarak kurulan Ankara Hastanesi, 
istanbul Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul Haydarpaşa 
Numune Hastanesi, İzmir Diş Tedavi ve Protez Mer
kezi, Samsun, Mersin, Konya diş tedavi protez mer
kezleri gibi, diş tedavi protez merkezlerinin yurt 
sathında döner sermayeli, özel bütçeli birer kuruluş 
olarak yayginlaştırılmasından yanayım. 

BAŞKAN — Süreniz bitti, efendim, lütfen topar
layın, 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, sonuç olarak yıkıcı değil, yapıcı ol
mak gerekir. Vatandaşa ve millete hizmet getirenlere 
destek olmak gerekir. Biz eleştirilere açığız; fakat 
yapıcı eleştirilere açığız. Sizlerle elbirliği yaparak, va
tandaşın, sizlerin, bizlerin sağlığına yardımcı olmak 
için çalışmaya hazırız. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin sağlık per
soneline, milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah' 
tan diler, selam ve saygılarımı sunarım. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcıoğlu. 
Hükümet söz istemektedir. Buyurun Sayın Ba

kan. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Sayın Bakan, süreniz 1 saattir; hatırlatırım efen

dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN ((Samsun) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin değerli üyeleri; burada arkadaşlarımız 3 sa
atten fazla konuştular ve bir kısmı yazıdan okuduk
ları için birçok meseleyi gayet süratli bir şekilde dile 
getirdiler. Bu durum karşısında benim 9 saat konuş
mam gerekiyor; ancak, 1 saat zaman ayrılmış vaziyet
te ve aslında bir de, bakanlığım yaptığı icraatı ve 
hizmetleri anlatmam gerekirse, o zaman 18 saat gibi 
bir zaman lazımdır bana. Bu durumda, karşımda 140 
okkalık bir pehlivan duruyor, ensesi yok, beli yok ve 
ne tarafından tutacağımı bilemiyorum; bunu peşinen 
arz edeyim. O itibarla, zamanımı da, sadece bize ya
pılmış olan eleştirileri cevaplandırmaya tahsis etmek 
istiyorum; başka çaremiz yok. 

77 — 
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Muhterem arkadaşlarım, muhakkak ki, burada 
bakanlığımızı eleştireli arkadaşların fikirlerinden isti
fade etmişizdir; bundan hiç şüphe yoktur. Eğer, bu 
arkadaşlarımız birtakım şeyleri yanlış söylemiş ise
ler, kendi icraatımızı yeteri kadar anlatamamışız, kar
şımızdaki arkadaşları ikna edememişiz demektir; ben 
buradan böyle bir mana çıkarıyorum. Eğer bizi buna 
rağmen eleştirdilerse, demek ki, icraatımızı anlatama
dık; ama buradan anlatacağız efendim; buradan çıkan 
netice budur. Bu bakımdan, onları suçlamıyorum ve 
her halü kârda bu arkadaşlara teşekkür ediyorum. 
Şimdi arkadaşlarıma teker teker arzı cevap etmeye ça
lışacağım. 

Birinci konuşmacı Sayın Gürpınar, «Orada yatak- ' 
lar, doktorlar şu kadar, Türkiye'de bu kadar» şeklin
de Batı ile bazı karşılaştırmalar yaptı; doğrudur, yani 
Türkiye henüz Batı seviyesine çıkmış değildir. Tür
kiye'de oldukça farklı birtakım yaklaşımlar da var
dır; fakat biz, netice itibariyle daha iyi olanını yap
maya doğru adımlar atacağız. 

Bu ifadelerin bir kısmında bazı çelişkiler de gö
züme ilişiyor, bunlara teker teker işaret ederek izah
larımı yapacağım. Tamamiyle konuşmacı arkadaşlara 
ve onların buraya getirdiklerine cevap veriyorum; 
çünkü, onun dışında birtakım izahlar yapmaya maale
sef vaktim yoktur. 

Arkadaşlarımız bir taraftan burada, Sağlık Ba
kanlığına bütçeden ayrılan payın yeterli olmadığını 
ifade ederken, öbür taraftan Sayın Gürpınar, 1985'de 
hastane ücretlerine zam yapıldığını ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hizmet yapılıyorsa 
pekala bunun bir fiyatı vardır. Yani, arkadaşlarımız, 
«zam» derken, bunun tamamıyla bedava olmasını da 
söylemiyorlardır. 

ÎDRtS GÜRPINAR l(Muğla) — Yüzde 500 olu
yor. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
(MEHMET AYDIN (Devamla) — Geleceğim oraya. 

Bir fiyatı vardır, ona bir ilave yapıldı. Yani, öy
le ise yapılmasın; 20 sene bu böyle kalsın mı? Ben 
bunu anlayamadım. 

ÎDR1S GÜRPINAR ı(Muğla) — Ama yüzde 500 
oluyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz efendim, ona cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Zamanı gelince el-
betteki fiyatlar değişecektir. Tarih içinde bu böyle
dir; yani, 100 sene evvel fiyatlar bugünkü gibi de
ğildi, 100 sene sonra da fiyatlar bugünkü gibi olma
yacaktır. O itibarla, bir zam yapılmıştır, yapılacak
tır; «Niye zam yapıldı?» diye, böyle bir şey söylene
mez. 

Arkadaşlar, 5 senedir hastane fiyatlarına zam ya
pılmamıştır. 100 liraya bir adam hastanede 3 öğün 
yemek yiyecek ve yatacak... Yani, hastane fiyatları 
bunlardır; «Bu şekilde kalsın» diyor musunuz? Eğer 
diyorsanız, bunu açıkça diyeceksiniz. «Zam yapıldı, 
zam furyası, zam görüntüsü» şeklinde olmaz öyle 
şey. 

Arkadaşımız şimdi diyor ki, «Yüzde 500 zam ya
pıldı.» Peki, yüzde kaç zam yapılsaydı? Ben de size 
mukabil bir soru soruyorum. Olamaz bu arkadaşlar; 
o şekilde bir yere varamazsınız. «Zam yapılmasın» 
diye bir iddia herhalde mevcut değil, öyle zannediyo
rum. Şayet, «Hastane fiyatları 50 sene içerisinde ne 
idiyse; hastanede bir film çekmenin, vesairenin bedeli 
ne idiyse, bu böyle kalsın» diyen arkadaşımız var ise, 
herhalde onunla da burada görüşme fırsatını bulu
ruz; o fırsatı bulmamak mümkün değildir. 

Hastanelerde kullanılan birtakım malzemeler var
dır, yemek verilmektedir; bunların bedeli devletin ce
binden çıkacaktır; o zaman siz, hali vakti yerinde olan 
bir tastadan bunun bedelini almıyorsanız, bu demek
tir ki, «Memlekette sağlık hizmetleri tüm olarak be
dava bir şekilde yapılmalıdır, yapmalıyız» şeklinde 
bir kanaate, varıyorsunuz, öyle bir noktaya geliyor
sunuz. Bu, mümkün değil. 

1DR1S GÜRPINAR (Muğla) — Sağlık hizmetle
ri, aslında büyük hizmettir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Müsaade ediniz 
beyefendi, siz konuştunuz, ben de biraz konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sözünü kesmeyin de, 
izah buyursunlar. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Düşünce ittıradımı
zı hiç değilse bu 1 saatin içerisinde muhafaza ede
lim. 

A. AŞKIN TOKTAŞ (izmir) — Sayın Bakan, 
vakit geçiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin. 
Buyurun efendim. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, üstelik, benim tespitime göre 1983. yılında has
tane fiyatlarında .bir indirim de yapılmıştır. Hiçbir se
bebi de yoktur bunun; bu da fevkalade garip bir ha
disedir, bunu da böyle tespit ediyorum. 

Sayın Gürpınar, belirli bir sağlık politikasının ol
madığından bahsettiler. Muhterem arkadaşlar, «Sağ
lık Bakanlığının politikası» diye, bir şey olmaz; hükü
metin politikası vardır, sağlık politikası da onun bir 
parçasıdır. Bunlar yazılmıştır; ayrıca Sağlık Bakanı, 
«Benim de sağlık politikam budur» diye bir şey çıka
racak değil. Ayrıca, bu memlekette, 5 yıllık planlar
la, yıllık programlarla, politikaların tespiti söz konu
sudur. Memleketimiz planlı bir dönemin içindedir. 
Hükümet programında Anavatan Partisi ilan etmiş
tir, «Sağlık hizmetlerini vasıflı, güvenilir, kolay erişe
bilir, formaliteden uzak, ülke sathında dengeli bir şe
kilde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Doktor ve sağ
lık personelinin yurdun her köşesinde bulunabilmesi, 
hizmeti isteksiz hale getiren zorlama yerine...» şeklin
de, böyle, devam edip gidiyor; bir sayfa bunlar izah i 
edilmiştir. Yani, sizler bunun dışında daha nasıl bir 
yöntem düşünüyorsunuz? Bu, mümkün değildir muh
terem arkadaşlar. Bir hükümet, her sahada yapacağı 
işleri, politikalarını belirler; bu belirlenmiştir. 

TEVFİK BİLÂL (Hatay) — Alternatif yok de
mek. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Susun da dinleye
lim. 

BAŞKAN — Tabiî, müdahale müdahaleyi davet 
ediyor, hoş bir şey olmuyor, 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Ben müdahalelere 
cevap vermiyorum Sayın Başkanım, görüyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet, efendim, buyurun zatı âliniz 
devam ediniz; ben diğer arkadaşlara söyledim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Şimdi, Sayın Gür
pınar konuşmalarında soruyor; «Bu bir liberal görüş 
müdür, yoksa sosyalleştirme midir; bu sistemin adı 
nedir?» diyorlar ve burada bir de «Sosyalizasyon» 
kelimesi, özellikle SHP'li arkadaşlar tarafından mü
teaddit defalar ifade edildi. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, bu birtakım sağlık 
hizmetlerinin devletleştirilmesi anlamında kullanılan 
bir sözdür. Mesela, İngiltere'de kömür, PTT ve de
miryolu hizmetleri gibi birtakım endüstriler devlet

leştirilmiştir, bunun için «Sosyalize edilmiştir» tabiri
ni kullanmamışlardır; «Nasyonalize edilmiştir» de
mişlerdir. Tabir budur, yani «Nationalis industry» şek
lindedir; bunun anlamı nasyonalize edilmiş endüstri
dir. Burada «Sosyalizasyon» lafı yoktur ve «millîleş
tirme» lafı vardır. 

Bugün ingiltere'de «National Healt Services», Mil
lî Sağlık Servisi var. Yani, bu «Sosyalizasyon» keli
mesinin acaba bir cazip tarafı mı var; bunu anlaya
madım ben. Biz bundan neyi kastetmek istiyorsak, 
ortaya koyarız ve bu sistemde şunlar oluyor der ve 
ona göre de meseleyi vuzuha kavuşturmuş oluruz. 

Hangi kelimeyle ifade edilirse edilsin, bununla 
kastedilen şudur : Devlet, koruyucu sağlık hizmetle
rini halka kendisi bizzat sağlayacaktır ve bu konu 
işin sosyal tarafını teşkil etmektedir; hadise bundan 
ibarettir. Biz, hükümet olarak böyle bir şeyi kaldır
mış değiliz; onu da burada ifade etmek istiyorum. Bi
naenaleyh, bu hükümetin sağlık politikası, kendi prog
ramında, 5 yıllık kalkınma planında ve programlarda 
ve de icraatında görülmektedir. 

Sayın Gürpınar, sağlık idarecisi olmadığından 
bahsettiler. Yüksek sağlık idaresi veya bazı ona ben
zer birtakım kuruluşlar var; oradan «Sağlık idarecisi» 
namı altında elemanlar yetişmektedir bunlarla bu 
işin idaresinin mümkün olduğunu ve bakanlığın he
kime itibar etmediğini belirten birtakım beyanlarda 
bulundular. Bu beyanlara da fevkalâde üzüldüm. Türk 
hekimini ne kadar onurladığımı bu memlekette her
kes biliyor. (ANAP sıralarından alkışlar) O itibarla, 
bu sözleri söylenmemiş farzediyorum ve bunun da is
patı mümkün değildir. 

Bakanlıktaki hekim sayısının azaldığından bahset
tiler. Ee, hekimler gidiyor da, bunların yerine başka
ları mı geliyor yani?.. O itibarla, arkadaşımın bu söz
lerine hiçbir veçhile katılmıyorum. 

'Bunlardan başka arkadaşımız, yine Tabipler Bir
liği ile ve üniversitelerle işbirliği yapılmasını önerdi
ler. Benim zamanımda olduğu kadar, hiçbir zaman 
üniversitelerle işbirliği yapılmamıştır. Bunu rahatlıkla 
burada ifade ediyorum. Bakanlıkta 19 tane danışma 
kurulu kurulmuştur ve burada tamamiyle üniversite 
mensupları görev almışlardır, çalışmaktadırlar. 

Sayın arkadaşımız, bu sosyalizasyon yasasının te
davide kademe getirdiğini bize ifade ettiler. Muhte
rem arkadaşlar, bu yasa 25 yıldır uygulanıyor; her ta
rafta gayet mükemmel bir durumda. Kendileri de 
Edirne, Etimesgut ve Çubuk'u incelemişler. Orada de-
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neme kabilinden üniversite mensuplarıyla yapılan bir 
uygulama var, onu incelemişler ve «Burada gayet iyi 
öbür tarafta niye bozuk?» diyorlar. Bunun cevabını 
da kendisi vermek durumundadır. 25 senedir uygula
nan bu yasa, acaba neden Türkiye'nin her tarafında, 
Etimesgut'ta olan durumu sağlayamamış muhterem ar
kadaşlar? Demek ki, birtakım problemleri vardır; ama 
olmamış bir hadise. Bu yasa şimdiye kadar sosyali
zasyonu sağlıyordu da, ANAP (Hükümeti geldi, o mu 
bozdu acaba? Böyle bir şey mümkün değil, kendisi 
de öyle bir şey demedi zaten, işin gerçeği şu : Tür
kiye'de bu kademeden geçme meselesi fevkalade na
zik bir hadisedir; çünkü siz bu tesisleri yurdun her 
yerinde kuracaksınız, eksik tesisle bu işin yürümesi 
mümkün değildir. O zaman vatandaş, o tesislerden 
geçecek; yani sağlık ocağı köyünde ise adama ge
rekli olanı yapacak, ilçeye gelmesi gerekiyorsa, orada 
hastanemiz olacaktır; olmuyorsa, o zaman şehire, şe
hirde de olmuyorsa büyük şehire gidecek; bu suretle 
-biz iktidara geldiğimiz zaman, gazetelerde okumuş 
olduğumuz bir hadise- vatandaşın hastanelere yığılma 
hadisesi ortaya çıkacaktır; bu da önemli ıstıraplara 
sebep olan bir hadisedir. (Hatta, ihtisas hastaneleri, ya
ni üçüncü derece hastane dediğimiz hastaneler var
dır; dış ülkelerde vatandaş kendi başına gidemiyor, 
mutlaka şevki gerekiyor, hastanede poliklinik yapıl
mıyor; ondan sonra siz bunları nasıl sağlayacaksınız? 
Evvela altyapıyı sağlamlaştıracaksınız, Sosyalizasyon 
Yasası da bugüne kadar bunları yapamadığı için, ta
biatıyla eksik bir şekilde devam edegelmiştir. Ama, 
memleketin sağlık personeli artıyor, tesisleri de artı
yor;. tabiatıyla zamanla bu olacaktır, bunu da herhal
de bir senede yapmak mümkün değildir. 

Arkadaşımız, «Etimesgut'u denetlediniz mi?» di
yor. Denetledim efendim, gittim gördüm onu; mera
kınızın zail olması bakımından bunu arz ediyorum. 

Şimdi, çeşitli konuşmacılar burada, tıp fakültele
rinden iyi hekim çıkmadığını, sağlık ocağına giden 
hekimler vesaireyi burada dile getirdiler ve eğitimin 
şart olduğunu; yani fakülteden sonra da eğitimin şart 
olduğunu burada dile getirdiler. Bunlar, başka yerler
de de söylenmiş şeylerdir; Tabipler Birliğinin memo
randumu var, orada yazılmıştır. Tabipler Birliği, Türk 
tabiplerinin en yüksek seviyede temsil edildiği bir or
gandır. Onlar da, «Evet, bu böyledir, eğitim lazım
dır» diyorlar; biraz sonra oraya geleceğim. 

Sayın Osmanlıoğlu, bizim açmış olduğumuz bir 
eğitim merkezini eleştirdi. Gazeteler «Cahil doktor 
yetiştiriyoruz» diye manşet atmış; yani hem bu eğitim 

ihtiyaçları var, hem de «Efendim, bu eğitim merke
zi...» diye arkadaşımız Plan ve (Bütçe Komisyonunda 
da aynı tenkidi yaptılar. 

Arkadaşlar, doğrusu ben, bu eğitim merkezini kur
duğuma pişman oldum. Meğer ne kadar büyük bir suç 
işlemişim. Bu sağlık ocağına gidecek hekimler, o adlî 
tabiplik, bilmem ne dediğiniz hususlarda biraz daha 
yetişsin diye eğitim merkezi kuruyoruz; Sağlık Bakan
lığının bugüne kadar bir tane eğitim merkezi yok. So
ruyorum size : Nerede yapacak bu eğitimi? Yani, eği
tim, kurumsal bir hadisedir; insanları bir araya topla
yacaksınız, binanız olacak, bir yerde oturtacaksınız, 
bir şeyler söyleyeceksiniz, öbür tarafta da, eğer bu 
kurs devam ediyorsa, adamı beş gün yatıracaksınız. 
Yani bu, bu kadar önemli bir hadise mi? Ben, şah
sen bunu bir türlü anlayamadım. Bunlar, hizmet yap
mak isteyen bir insanı teşvik etmeyen, sadece cesa
retini kıran bir davranıştır, başka bir şey değildir. 
Onun için, hiçbir iktidar bu şekilde kösteklenmeme-
li; çünkü bunun mukabili de öbür tarafa yapılacak
tır. ANAP hükümeti yüz sene burada oturacak değil, 
bir gün başka bir iktidar gelecektir; memlekete hiz
meti kim yapıyorsa, onu teşvik etmek lazım, benim 
siyaset anlayışım budur arkadaşlar. '(ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; şimdi, Sa
yın Arpacıoğlu'nun ilaç konusuna geçiyorum. Bu ilaç 
konusunda, ben iddia ederim, cumhuriyet tarihinin 
en büyük icraatı benim zamanımda olmuştur ve in
şallah bunun kitaplarını da parça parça yazacağım ve 
bunu yüce Meclise de arz edeceğim. Yani, «Kitapları
nı yazacağım» derken, yapılan işleri tarihe geçmesi 
için yazacağım. Ben, bunun garip bir hadise oldu
ğunu da düşünmüyorum. 

İlaç konusunda, fevkalade büyük bir talihsizlik 
vardır ve de birtakım meseleler, gayet çarpık hale 
getirilmiştir. Yapılan hiçbir icraat burada zikredilme
di; bu sözüm özellikle SHP kanadınadır. Arkadaşla
rımız, hiç değilse bir aşı hadisesini söyleyebilirlerdi. 
Siz söylemediniz ama, bu dünyanın dört bir tarafın
da söyleniyor; mesela Londra Televizyonunda söy
lendi. 

FAİK TARIMCIOĞUU (Bitlis) — Sayın Baka
nım, ben söyledim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDUM BAKANI 
MEHMET AYDIN ı(Devamla) — Efendim, sözüm 
SHP kanadına, demin de söyledim. Size geleceğim ve 

. ayrıca zatı âlinize teşekkür edeceğim. 
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Sayın Arpacıoğlu, ilaç konusunda gayet dikkatli 
birtakım tespitler ve çalışmalar yapıyor; evvela ken
disine teşekkür ediyorum. Bunu takiben de, içine düş
tüğü çelişkileri ve daha sonra, nerelerde kendisine ka
tılmadığımı da teker teker izah etmeye çalışacağım. 

Sayın Arpacıoğlu, burada birbirine benzeyen ifa
deler kullandı; «İlaç piyasası, kâr güçlerine ve bir 
avuç işbirlikçinin...» gibi birtakım sözler söyledi. 
Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz, klasik deyimiyle 
buna, «Sömürü edebiyatı» derler. Arkadaşımız, bu 
klasik sömürü edebiyatını burada dile getirmiştir. 
(SHP sıralarından «gerçekler yatıyor» sesleri) Ger
çek midir, değil midir, onu da burada beraber mü
zakere edeceğiz. İş, sizin «gerçek» demenizle olup bit
miyor ki; mesele orada. 

Sayın Arpacıoğlu'nun bize çizmiş olduğu bir tab
lo var; ilaç fiyatından başladı, sonra kaliteye el attı 
ve sözlerini böyle bir dizi içerisinde getirdi. Tabiî, sö
mürü meselesi biraz daha çarpıcı olduğu için, önce 
ona söyledi; ama ben şimdi o tabloyu tersine çevire
ceğim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Bakan, ilaç
ların terkibinden. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Evet, oradan baş
layıp, arka tarafa geleceğiz. 

Bu suretle de biz, ilaç konusunda nasıl bir politi
ka düşünüyoruz, düşünmüşüz, takip ediyoruz ve biz
den evvel nasıl bir politika vardı; bu konuları vak
timizin müsaadesi nispetinde sizlere arz etmeye çalı
şacağız. 

Tüketicinin, ilaç konusunda istediği, kaliteli birta
kım ilaçların elde edilmesidir. Yani, kendisine hangi 
ilaç sunuluyor ise, bunun, o standartta ne yazılı ise, 
o şekilde istihsal edilmesi ve o şekilde eline geçmesi; 
bunun yanı sıra, fiyatının da makul olması. Yani ne
tice itibariyle, ilaç politikasının özeti bundan ibaret
tir; başka bir şey de düşünülemez. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Ve her 
zaman bulunabilmesi... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Evet, onu temel 
bir varsayım olarak burada zikretmedim; onun var ol
duğunu farz ediyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, «Bir ülkede, kaliteli ilaç 
nasıl üretilecektir?» meselesine bir göz atmamız ge
rekiyor. İlacın kaliteli olması hususunu geniş mana
da iki yolda düşünmek mümkündür, ©unlardan bir 

tanesi, onun herhangi bir sağlık konusunda etkili ve 
yararlı olmasıdır. Tabiî, bu ayrı bir şeydir ve bunun 
araştırmaları da yapılıyor. İsviçre ve İngiltere gibi 
gelişmiş ülkeler önce bir ilaç icat ediyorlar; bu Ha
cın icadında araştırmalar yapılır, çeşitli uzmanlar ça
lışır, ayrıca buna bir sürü araştırma masrafı da dö
küldükten sonra, önceden yok olan bir ilaç icat edilir. 
Biz şimdi, «Kalite» deyince, bundan bahsetmiyoruz. 
Böyle bir ilaç icat edilmiştir; bir formülü vardır ve 
başkaları da bunu şu veya bu şekilde almış ve ürete
cektir. Hadise işte ondan sonra başlamaktadır. Aslın
da ilaç standardı, «Farmakopi» denilen bir hadisedir; 
Türkiye'de farmakopi, günümüzün şartlarına uyma
nın çok gerisindedir. Bunu Sayın Arpacıoğlu burada 
söylemedi; ama kendisi de pekâlâ biliyor. Tabiî bun
ları söylemeye onun da vakti yoktu, bu hususta ken
disini makul ve mazur görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk farmakopisi 1974 
senesinde kalmıştır ve günümüzün şartlarına da uy
mamaktadır. Binaenaleyh, «Kalite» derken neye ba
kacaksınız? Çünkü önünüzde bir standart olmalı ve 
«Bu ilaç buna göre üretildi mi?» diyebilmelisiniz. 
İlaçta kalite kontrolünün manası budur. Şimdi biz bu
nu da ele alıp, 1974 senesinde kalmış olan farmako-
piyi, komisyon kurduk, günümüzün şartlarına geti
receğiz; bunu bu sene bitireceğiz; size arz ediyorum. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU ((Amasya) — 
1942 yılı fiarmakopisinin kopyası. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Arkadaşımız, «1942 
farmakopisdnin kopyası» diyor. Evvela arkadaşımı 
teyit ediyorum; daha dla 'kötü; ama biz 'buna da ed 
attık. 

Şimdi, evela bu staındanbiar günümüzün (koşulla* 
ona uıygun bir sekide dikinizde otaalı ve ondan 
sonra btiz, «Herhangi 'bir firmanın üaıeıtoiş olduğu bu 
ilaç, şu standartlara göıre yapılmış mıdır, değil ma
dik?» diyeibilıiriz. Amacımız, 'bunun böyle yapııkna-
sini sağlaınaıktır. Peki, bunu klim sağlıayacıalk? Bunu, 
her şeyden önce devlet ondan sonra da, özel sek-
ıfcör; yamii ulacı yapan Alınmanın kendisi sağlayacak
tır. Bu, Akli başlı 'bir dıeneıtliımı 'hadisesidliır; üçüncüsü
nü düşünemezsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, şiundi, devletin bunu 
yapabilmesi için, önce bir ilaç Ikorobrol düzenine sa
hip cinası lazımdır. ANAP Hükümeti işbaşına gel
diğinde, devlet teşkilatımı bu şekilde bulmamışitır. 
Bunu burada arkadaşlar bizzat kendleri ifade et
tiler; Refik Saydam'da bulunan cihazların müzelik 



T. B. M. M. B : m 17 s 12 , 1985 Ö : 3 

olduğu ve 'bu cihazlarla Türkiye'de Maç kalitesinin 
kontrol edilemeyeceği, kendileri tarafımdan ifade edil
di; ondan sonra 'bunu başkaları da ifade ettiler. Za
ten «müzelik» daifıım bir ingiliz uzman çıkardı. 

Şimdi, hadiseyi bir defa' buradan alıyoruz; (biz, 
bakanlık olarak 'buraya yüz milyonlarca İra dölküp 
cihazları getireceğiz, ©unu birkaç ay içinde ikmali 
etmek durumundayız ve devletlin etkili 'bir (ilaç kont
rol düzeni kurması için teşebbüse geçtik; adamla
rımızı Avrupa'ya gönderdik, orada eğitim görüyor
lar. Bu hususta sayacağım çdk şey var; fakat biz, 
'bakanlık* olarak 'bu sahada boş otunmadılk, önce bu 
kontrol düzenlini kuruyoruz. Arkadaşlar, Refik Say-
dam'm fomfcsiyonuyla ilgili olarak (burada bazı şey
ler söylediler; o 'konulara ayrıca geleceğim. Sadece 
şu kadarımı söyleyeyim; Refik Saydam konusunu ar
kadaşlar yanlış bHiyorlar; daha doğrusu, 'bilmiyor
lar, 

Muhterem arkadaşlarım, Refik Saydam'da «Maç 
kontrol şubesi» diye bir sulbe loisa dahi, burası bir 
ulaç kontrol yeri değildir; orada polemik yapimak-
tadır. Çünkü, dl'aç kontrolünü devlet yapar, bir la-
boratuvar yapmaz. Refik Saydam'da Haboratuvarlaır 
vardır, ilaç kontrollerimi inspekıtörler yapar. 

ARSAN SAVAŞ ARPAOOĞLU (Amasya) — 
Peki, devletim ne anlamı dalıyor? 

İDRÎS GÜRPINAR (Muğla) — Refik Saydam 
özel şirket mi? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Refik Saydam'da 
îaboratovarlar var muhterem beyefendiler, orada 
sadece 'analiz yapılır; arkadaşlarım'izım bilmediği nok
ta budur. İlaç kontrolünü Eczacılık Genel Müdür
lüğü yapar. 'Bunları 'bilmiyorsunuz, anlatıyorum, vak
tim de yolk üstelllik, çok süratli konuşmak mecburi-
yetimdeyim. 'Bir sürü şey söylediniz, bunlara nasıl 
cevap vereceğim? (ANAP sıralarımdan «Bravo» ses
leri, alkışlar) Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 
ilaç analizi yapar, analizciler vardır. Efendim, Türk
çe meselesinden iddiayı bu (kelimeler de karıştı. Şilm-
di, bizim eski literatürümüzde «teftiş» ve «muraka
be» kelimeleri vardı muhterem arkadaşlar; bunlar 
tngillizcede «kontrol» ve «inspection» kelimelerine 
tekabül ediyoır; kontrolü yapan, devletim büyük bir 
organadır, 'büyük ıbir teşkilattır bu. Bu sözlerıimde to 
yanlışlık olduğumu zannetmiyorum; bu dişlim literatürü 
böyledir. Kontrollü yapan, bakanlığım kendisidir, il
gili (teşkilatı vardır; yani rnıüto'fcişlleri vandır, ilacı alır; 

mıumume toplayıcısı vardır, l'aboratuvarda »analiz ya
panı vardır; büyük bir kadrodur bu; ama Refik Say
dam Enstitüsünde Üaboratuvar vardır, orada sadece 
analiz lyapılır; burnum, ilacın standardına uygum olup 
olmadığı tespit edilir. Binaenaleyh, oradaki arkadaş-
iarımız^ yani eskiden bizim devraldığımız arkadaşlar, 
«Biz burada kontrol yapıyoruz, buraya kimse gire
mez» diye polemik yapmışlardır ve bu arkadaşları
mıza da yanlış 'bilgi verip, onları 'ihmal etmişlerdir. 

ARSAN SAVAŞ ARPAOOĞLU (Amasya) — 
Sayın Balkan, siz Refik Saydam'ı kaç defa gezdiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN ((Devamla) — Refik Saydam'ı 
100 defa gezdim. Kaç defa gezmem lazım? Yani 'Sa
yın Arpacıağlu, 1 000 defa gezmem lazımsa, onu 
da bana lütfen söyleyiniz. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz Sayın ©akan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, ikinci ık'onu; «Oıtofconıtrol» dediğimiz, yani 
firmanın kendi ürettiğini kontrol etmesidir. Oıbokoot-
rdl, dünyanın gelişmiş ülkderimde temel olan bir şey
dir ve bu firmanın, bu otokomtrolü de yapabilmesi 
için, evvela laboratuvarı olacak, /ilgili uzmanları ola
cak, ondan sonra -iş (bunumla bitmiyor- o fabrikanın, 
bu ilacı fcalitesline uygum Ibir şekilde üretebilmesi 
için bütün 'tesisatı, cihazları mevcut olacaktır. Bun-. 
lar yazılır ve buma GMP diyorlar, ingilizce'de (Good 
M<amufaotory 'Piractise) dediifcleri üç kelimenin baş 
harfleridir. Kısaca, GMıP kuraları olacak. Yami, bu 
ilacı ıbir fabrikanın usulüne uygun yapabilmesi için 
bunları anılatmak mıecburiyeıtıimdeyim. Başka çarem 
yok, çünkü meseleler yanlış anlaşılıyor. 

'MÜNİR SEVİNÇ ı(Eslkişehk) — Sayım Bakan, 
bunlarla ıbizim alakamız me? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN ı(Devamla) — Efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun, siz devam edin. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET A^DIN (Devamla) — Arkadaşlarımızın 
söylediklerine cevap veriyorum Sayım Başkanım. 

BAŞKAN — Tabiî, sorulara cevap veriyorsunuz. 
Buyurun .̂ Ama... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN ^Devamla) — Yami, benim ce
vaplarım sizi rahatsız ediyorsa, o başka. Rica ede
rim yani... 
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BAŞKAN — Sayın Balkanım, yenlerinden soru 
soranlara cevap vermeye mecbur değilsiniz. 

MıÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Buralar tıp fa-
kültesıinde söylenecek şeyler. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — İyi ama, bilme
yen arlkadaışllar, sonra, yanlış aınlayacatklar. 

MÜNÎR SEVİNÇ (Eskişehir) — Genel poiiti-
<kayla ilgisi yak. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Beyefendi, siz 
beni 'konuşturmamak miyetıindesıiniiz ama, ben Başka
nın müsaadesiiyle 'konuşuyorum burada. Rica ediyo
rum yani; oturduğunuz yerden lütfen karışmayın. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, hatibin sö
zümü kesmeyelim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Sorulara cevap 
veriyorum; ;ben ıburada söylenenlere cevap veriyo
rum. Rica ederim... Arpacıdğlu arkad'aşımız gayet gü
zel noktalara temas etmiştir; lütfen dinlerseniz, iki 
tarafı da 'anlamış olursunuz. Niye yani bu kadar... 
(SHP ısıırailıarından gürülıtüleır) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
Lütfen müdahale etmeyelim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN '(Devamla) — Sayın Başkan, 
mulhıterem arkıadaşılaırım; 'bizim hükümetimiz, firma
ların 'bu şekilde üretlim yapmaları konusunda !bir ka
rarname isıtiiıhsal ütmiştir. Çünkü, firmaların büyülk 
bir kısmı bu GMP ıkuıralarıma uygun olarak çalış
mıyordu Türkiye'de. Bunlara da 'bir sene müsaade 
verdik, «Bu bir sene 'içerisinde GMiP'min gerektirdiği 
şartlan yemine getirmeyen 'illaç üretlici firmaları ka-
panacalktır» denmiştir ve bu bur sene dolmuştur; 
şimdi bizim müfettişlerimiz, İstanbul'da ilaç fiirma-
ilıarını 'bu 'batkımdan denetillernektedirıler. Bu, yakında 
bitecek ve muhtemelen 'birt'alkım firmalar da kapa
tılacaktır. Kaliteli iillaç 'bu şekilde ıtemin edilir. Bi
naenaleyh, bu iki şartın mevcudiyeti halinde, bir 
meml'dkette kaliteli ilaç üretilecek demektir. Şimdi, 
arkadaşımın, «İçinden şu çıkmış, bu çıikmuş» diye 
ısöyletdljlkküiine burada cevap vermiyorum; çünlkü »ırtık 
meseîen'in ne olduğu anlaşılmıştır. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Esas "atam 'bu. Fayans liıstemiyoruz efendim; mühim 
•ofiıan ilaçtır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim Sayın Arpacı-
oğlu, lütfen... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, simidi, gelişmiş dış ülkelerde ilaç nasıl icat 
ediliyor?.. Birçok ülkelerde 'ilaç Ik'onusunda patent 
mevcuttur ve araştırma ısonunda ortaya bir sürü pa
ra 'harcamış olan fiinma, bunun patentini allıyor ve 
o üılacı kendisinden ıbaşlca kıimıse yapamıyor. Patenttin 
carli olduğu ülkelerde, !bu patente s'alhip olan firma, 
fiyatını da dikite etmektedir. öyle durumiaır vardır 
ki, siz, 'bu patenci malı basjka biır yerden de temin 
edemezsiin'iz. Ama, patentin cami olmadığı ülkelerde, 
netice 'itibariyle (bunun taklitleri yapılır ve ondan son
ra da, bu maddeler, eğer patenlt yoksa, patent -ko-
rumaısı atmadan o memfllelkete girebilir. Simidi, bura
ya kadar bu hadiseyi bilmek gerekmektedir. Bura
dan fiyat meseiesıine geçiyorum. 

'Muhterem arkadaşlar, 'bizim mükümet işbaşına 
gelmeden önce cari oû'an illaç fiyatları ıkan'usunda, 
1972 'tarihli ıkaıraırname bambaşka bir sistem içerli
yordu. İlaç endüstrisi hammaddeye 'bağımlı olduğu 
«çin, dışarıdan getirilecek olan 'bu hammaddellertkı 
fiyatları Ikonusunda, 'bakanlığın ıMgli organı tetiklik 
yapıyor ve iher gelene de bunu açmıyordu. Formül 
balkımından aynı 'hammadde; birkaç 'kişi geliyor; en 
düşük fiyat nereden ve kıim tarafından teklif edil
diyse, ötekilere de diyor İki; «'Sizlerinlfcinii de aynı şe-
ıkildie sayacağım; en düşük olîıanı ka'buıl ediyorum.» 

Şimdi, bu kararname, işte bu memlekette ilaç 
endüsibriısıinıin; bu arkadaşlarımızın, «Montaj sıamâyM» 
diye tabir ettükleri 'bu endüstrinin az daha yok ol
masına yal açıyordu. Çünkü, düşününüz; adamın 'bi
ri bir Ikülo hammadde getirmiş, onıa da dışarıdan çok 
düşük bir fatura almış... Ne yapacaksınız?., ötelki 
firmalar da gayet dürüst; dışarıdaki fiyatı ne lise, 
mecburen onu gösteriyor. Hammaddeler de geliyoır, 
yani siz o 'hammaddeye hükmedecek değMnıiz; o za
man arkadaş, bunları sen de ıbu fiyattan ver... 

Muhterem arkadaşlar, işte, Türk ilaç ©ndüstnisi, 
1957'lerden sonra bu memlekette neşvü nema bulma
ya çalışan bu endüstri, bu ilaç fiyat politikası yü
zünden yok oluyordu. Türkiye'ye gelmiş ve burada 
ilaç fabrikası kurmuş olan o büyük yabancı firma
lar, memleketi terk edip, gitmeye başladılar. Yabancı 
bir firmanın burada fabrika kurması büyük bir ha
disedir. Herhangi bir harp halinde adam, ilaç üreti
yor ve hammaddesini de yapacağını farz edelim; bu, 
büyük bir nimettir. Şimdi siz, o firmayı fiyat bakımın
dan mütemadiyen sıkıştırıp, aşağıya doğru itmeye ça-
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lışırsanız; bütün mamullerde olduğu gibi, birtakım 
hile teşebbüsleri tezahür etmez mi muhterem arka
daşlarım?.. Eşyanın tabiatı icabı değil mi bu?.. Bu
nun tepkisi böyle olur. 

Bir de, bu hammaddelerin geldiği ülkelere göre, 
tabiatıyla demin arz ettiğim gibi, patentli patentsiz 
tefriki dolayısıyla, bir kısım ülkelerden ucuz hammad
deler gelecektir; bunları siz kendi laboratuvarlarınız-
da kontrol etmek zorundasınız. Laboratuvarınız da 
yoksa, - demin arz ettim- ne yapacaksınız? O zaman, 
bu memleketin ilaç tüketicisine şüpheli malı satacak
sınız demektir. Halbuki, burada malın kalitesi artık 
tecezzi kabul etmez, yani, «Biraz daha düşük ol
sun, zarar yok» derseniz; olamaz, bu mümkün değil
dir. Belli bir pazarlama durumunda olan bir kalitesi 
vardır bunun. O itibarla, biz bu fiyat kararnamesini 
kaldırdık. Zaten bu fiyat kararnamesine göre, fev
kalade sofistike birtakım hesaplar, endeksler vesaire 
yapılıyordu. Ben size şunu söyleyeyim bir iktisat uz
manı olarak; bu endeksler aslında kullanılmıyordu, en
deksten anlaşılan birtakım kavramlar da burada yan
lış idi. Onu da, detayına girmeden size arz ediyorum. 
Bir «endeks» lafı vardı; fakat her halükârda fevka
lade detaylı birtakım hesapları gerektiriyordu bu. Ar
kadaşlarımızdan birisi, «Bu kadar işi yapacak, 10 
gün zaman yeriyoruz...» dedi. O öyle; o zaman de
mek ki, ne oluyor arkadaşlar? Eskiden, sen bekle ar
kadaş 3 ay, ben bunu hesap edeyim... Aynı şeyler 
geçiyordu o zaman da. Olmuyor bu. 

Bu suretle biz, ilaç endüstrisine daha rahat çalışa
bileceği bir ortam hazırlamak istedik ve bunu sınır
lamışadır. Bu bizim yaptığımızı dış ülkeler fevkala
de beğeniyorlar, «Çok pratik, iyi bir şey yapmışsınız» 
diyorlar. Bunu da söyleyeyim size. 

Şimdi biz, firmalara diyoruz ki, «Her bir ilaçta 
senin kâr marjın yüzde 20'yi geçemez. Bir firmanın 
kâr marjı da yüzde 15'i geçemez.» Yani bu kararna
meye göre sene sonunda bir firma öyle bir fiyat po
litikası yapacak ki; netice itibariyle maliyeciler gide
cek bakacaklar; tabiî o kararname bu sene çıkıyor, 
«Yüzde 15'i geçemezsin arkadaş» demişiz. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Giderleri ayarlayacaklar. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Geliyorum efen
dim, hepsi gündemimde var Sayın Arpacıoğlu. Bun
ları bildiğimi biliyorsunuz jtabil. 
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Şimdi, bilançolar kendini göstermiştir, ortalama 
yüzde 7'dir. 1983 yılında bu, yüzde 4'tü. Amerika' 
da fiyat istikrarı olan yerde yüzde 10-12'dir. Mü
saade buyurun da, enflasyonun cari olduğu bir ülke
de de yüzde 15 olsun. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
IMF'i incelediniz mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, lütfen. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Yüzde 15'i geçen 
yoktur; sene sonu yakındır, bunu göreceğiz. 

Şimdi, Arpacıoğlu arkadaşımız bir şeye dokundu; 
bu tabiî bir geçiş icraatıdır, bunu burada bırakma
yacağız. önümüzdeki sene, tabiatıyla bu adamların 
yapmış olduğu reklam masrafları vesaireye de el ata
cağız. Yani, biz orada haksız birtakım rekabetin ya
pılmasına göz yummayız, endişeniz olmasın; ama bun
ların hepsi birden olmaz. Endüstri, bugün biraz ra
hat nefes almaya başlamıştır. Bugüne kadar, aşağı yu
karı yılda 1 milyar lira civarında olan ilaç endüstri
sine olan yatırımlar, bu sene 24 milyar liradır. Bunla
rın bir kısmı planlanmış, Önümüzdeki 1986 yılına 
sarkmaktadır; büyük bir yatırımdır. Yani, Türk ilaç 
endüstrisi bütün bu GMP'leri yapmıştır. 15-20 fir
ma hariç, gerisi hepsi beynelmilel kalitede ilaç imal 
edecektir. İhracat bağlantıları yapıyorlar, tevsi edi
yorlar, hammadde üretimine geçiyorlar. Arkadaşlar, 
bunlar güzel haber, bundan memnun olmak lazım. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Cezayir'den geri gönderdiler ilaçları. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Şimdi, GMP daha 
yeni uygulamaya girecek Sayın Arpacıoğlu. O, eski 
devrin geri gelen ilacıdır. O, tabiî her zaman geri 
gelir; ama bundan sonra, yani 1986'dan itibaren geri 
gelmeyecektir; endişe buyurmayınız. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — O ilacı, 
şimdiye kadar bizim vatandaşımız kullanıyordu. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, buna rağmen, bakanlığımızın bir eli ilaç en
düstrisinin içindedir; ilaç endüstrisinin kârlılığının ne 
durumda olduğunu, üç aylık dönemler halinde kontrol 
etmekteyiz. Bunun için Maliye Bakanlığından ön kü
sur yıllık tecrübesi olan bir hesap uzmanı arkadaş 
aldık ve oraları denetletiyoruz. Yani, biz buna sırtı-
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mızı dönmüş değiliz. Ama, her şeye rağmen, ilaç fiyat
larında yükseklik gözümüze iliştiği takdirde, elbet-
teki bunu ithal etmek yoluyla, onlar üzerinde bir 
nevi baskı unsuru olarak da kullanacağız. «Bu sene 
bakanlığımız, dışarıdan şu, şu kalem ilaçlan ithal ede
cektir» diye gazetelere ilan verdik; bunları görmüş-
sünüzdür. tlaç endüstrisi bunu izlemektedir. Şu anda 
ilaç endüstrisiyle bizim aramızda bir centilmenlik an
laşması vardır; Batı ülkelerinde buna böyle denir. 
Yani, devlet her an o endüstriyi kontrol edecek yet
kilere sahiptir; eğer ileri gidiyorlarsa, devlet mutlaka 
onlara hadlerini bildirir. Zaten, ilaç endüstrisi de bu-
.güne kadar buna karşı çıkmamıştır. 

Sayın Arpacıoğlu arkadaşımız, bazı kalemleri seç
mek, suretiyle bize yardımcı olmaktadır. Şimdi mü
saadenizle, o kalemlere geçmek istiyorum; bakalım 
onların durumu nedir? Yanıldığımız noktalar olduğu 
takdirde, bunları da tashih ederiz. Onun için, bunda 
üzülecek fazla bir şey yok; ama benim çizmiş oldu
ğum ilaç politikası ve onun tüm içeriği fevkalade
dir. Bu yüzden, bizi tebrik etmeniz gerekirdi; inşallah 
onu da yapacaksınız. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız Tagamet me
selesini ele aldı. Tagamet, dışarıda icat edilmiş bir 
ilaçtır. Bu ilaç Türkiye'de yokken, bunu duyan Türk 
doktorları, «Fevkalade bir ilaçtır, alınsın» diyorlardı. 
Bazen de, dışarı gidenler, bu ilacı alıp getiriyordu; 
bizden de dışarıya, ucuz olması doalyısıyla, mütema
diyen ilaç götürülmektedir. Bize verilen bilgilere gö
re, bu ilaç Türkiye'de resmen satılmadan önceki dö
nemde, 450 bin kutu Tagamet, kaçak olarak Türkiye' 
ye girmiştir. Bunun malî portesi ise, 20 milyon mark 
tutmaktadır ve bu ilaç Türkiye'ye resmen girdikten 
sonra, fiyatında dörtte bir oranında düşüklük olmuş
tur. O zaman bunun hammaddesinin fiyatı 305 do
lar olarak tespit edilmiş ve hâlâ da aynı fiyattır; ya
ni dışarıdaki fiyatı değişmemiştir. Bu, çok enteresan 
bir hadisedir. Siz, doların 1983 Mayısındaki döviz pa-
ritesiyle bunu çarptığınızda, bulduğunuz rakama, en
deks olarak 100 derseniz ve bir de bugünkü ile çar
pıp, bulduğunuz rakamı yüzlediğiniz takdirde... 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Yapmayın Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — tşte, hesap ortada; 
o zaman da 305 dolar, şimdi de. Ama, Türk parası 
değişmektedir; 2 bin liradan başlamış, 4 bin liraya 
çıkmış. Yani, mamul madde fiyat artışı, yüzde 90 ci-
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varında olmuştur, hammaddedeki artış ise, yüzde 169 
olmuştur. Bu fark, hammadde fiyatının, döviz ku
ruyla çarpılmasından meydana gelen farktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın konuşması
nın bitimine 12 dakika kalmıştır. Bizim de çalışma 
süremiz yani 20.00'ye kadar olan süremiz, dolmak 
üzeredir. Sayın Bakandan sonra, geriye bir konuş
macı arkadaşımın 10 dakikalık konuşması kalmak
tadır. Ondan sonra da, sorulara geçecek ve bilahara 
da maddeleri oylayacağız. 

Eğer tensip buyurursanız, Sağlık Bakanlığı bütçesi
nin bitimine kadar süreyi uzatalım; yok, bunu uy
gun bulmuyorsanız, Sayın Bakanın konuşması bittik
ten sonra ara verelim bir daha toplanalım. («Devam 
edelim» sesleri) 

O zaman, bakanlık bütçesinin bitimine kadar, gö
rüşmelerin devamını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan, devam ediniz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, dolar artışı yüzde. 169,8, mamulün artışı yüz
de 90, hammadde artışı yüzde 169, yani bu firma, do
lar artışındaki pariteyi ilacına aynen yansıtmış; ama 
oturur, bunun tekrar hesaplarına bakarız; ancak bun
dan bir süre sonra etken maddesi aynı olan diğer 
ilaçlar, daha düşük fiyatlı olarak piyasaya çıkmış. 
Şimdi, Tagamet'i imal eden firma, «Benim hammad
dem bu kalitededir» diyor, yani onu imal eden firma 
kalitesi fevkalade yüksek olan hammaddev kullanan 
bir firma, öteki de biraz daha şöyle böyle. Bunlar 
piyasada satılıyor. Bu Tagamet 65 bin tane satmış, di
ğer firmalardan bir tanesi 358 bin tane satmış, aynı 
ilaçtan; öteki de 160 bin tane satmış, yani ilacın ra
kipleri var. Madem bunların üçü de aynı ilaçtır, o 
zaman tüketici ucuz olanı alacaktır. Bunun aksi olan 
alternatif, 1972 Kararnamesinin 18 inci maddesine 
göre, bunu içeriye sokmamak olur; biz böyle bir po
litika... 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Tüketicinin seçme özgürlüğü yok Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Şimdi geliyorum, 
Sayın Arpacıoğlu. Sağolsunlar, Sayın Arpacıoğlu ba
na madde başlıklarını hatırlatıyor; burada notlarım 
var, endişe buyurmayın. 

Şimdi o jenerik reçete meselesine, yani reçete
nin üzerine ilacın ticarî adının yazılmayıp etken mad-
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denin yazılması veyahut da, bu bir resmî isim de 
olabilir, bunun yazılması şıkkına geliyorum. Bakanlık 
olarak bu mesele üzerindeyiz ve buna giriş olarak, 
eşdeğer ilaç meselesini ortaya attık. Biliyorsunuz, bu
gün eczanelerde çeşitli firma ismi altında eşdeğerl 

ilaçlar satılıyor, yani aslında, eczacı bu yoksa onu 
veriyor; ama burada doktorun bir güçlüğü vardır; 
doktor bilfarz, Alfasilin yazmaya alışmıştır; ama ye
ni yeni ilaçlar piyasaya çıkıyor, bunlar da onun aynı 
mıdır diye Türkiye'de doktorun bunu takip etmesi 
önemli bir meseledir. Bizim hekimimiz, henüz firma 
isimlerine alıştığı için, böyle bir jenerik reçeteye ge
çildiğinde biraz daha farklı bir uygulama olacaktır; 
ama jeneriğe geçildiğinde - muhterem arkadaşlarım, iş
te meselenin kilit noktası burasıdır- sizin o bütün 
GMP'leriniz ve devlet kontrollerinizin tam manasıyla 
kalite denetimi üzerinde büyük bir icraatın yapılması 
lazımdır. Aksi halde doktor, «Hayır ben sana falan 
firmanın ilacını yazacağım» der, doktorun bu takdi
ridir; çünkü öteki ilacı, henüz bugünkü kalite kontrol 
ortamı içerisinde uygun görmediği için, yazmaz ve 
haklıdır. Bugün, gelişmiş olan ülkelerin bazılarında 
jenerik reçete yazılması, böyle bir kalite düzeyiyle 
mümkün olmaktadır. Bunu da arz ediyorum. Binaen
aleyh, o seviyeye geldiğimiz zaman, Türkiye'de jene
rik reçete meselesini düşüneceğiz. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
ithal ilaçlar, piyasada bulunmayan ilaçlar?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, maalesef, icraatımızı anlatmaya vaktimiz yok
tur. Arkadaşlarımız cevap istiyorlar, ben de onlara 
cevap vermek arzusu içerisindeyim. 

Şimdi piyasada ilaç darlığı konusuna geliyorum. 
Çeşitli zamanlarda «Piyasada ilaç darlığı var» diye ga
zeteler yazdılar, birtakım kuruluşlar listeler çıkardılar. 
Özellikle basının yazmış olduğu, ki basın bunu bize 
müteaddit defalar, Eczacılar Birliğinden aldık diye ifa
de ettiler. Biz bunlar üzerinde incelemeler yaptık. 
Bu çok üzücü bir hadisedir. Beş sene evvel piyasa- ı 
dan kaldırılmış olan ilaç için, bu memlekette, «Fi
lan ilaç piyasada yok» diye yazılmıştır. Aslında bu
nun haber olarak verilmesi gayet iyi bir hadisedir. 
Adam ilacın formülünü değiştirmiş, daha iyi, daha 
etkili bir şey yapmış ve piyasaya onu vermiş; fakat o, 
«Filan ilaç yok» diye orada geçiyor. 

Bundan başka, bir de lisans değişikliği oluyor, 
bir firma ötekine devrediyor; «devretme» diyemezsi
niz. Bazen de ilacı yaptıran değişiyor, fabrikası de

ğişiyor; hatta bazen arızî sebepler olabilmektedir, fir
manın malî durumu iyi değildir; ne yapacağız yani? 
Orada ufak bir arıza oldu diye adamın gırtlağını sıka
mazsınız. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
İptal edelim ruhsatım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Yani bir ilaçtan 
piyasaya on gün salmadı diye adamın ruhsatını iptal 
edeceksiniz; o zaman ilaç ruhsatları meselesine gel
miş oluruz, o uzun bir bahistir. 

Muhterem arkadaşlar, bizden evvel bakanlıktan 
ruhsat alınamıyordu. Mesela, bir ilaç var ve piyasada 
bunun hiçbir benzeri yok; burası çok önemli bir nok
tadır. Bu nedir? Buna iktisatta «Mutlak monopol» 
derler. Bunun benzerini, yani etken maddesi aynı 
olan ilacı yapacak bir ikinci firma çıkıyor ve bakan
lık ruhsat vermiyordu o adama, yani bu bakanlık 
tekelciliği bizzat kendi eliyle tesis ediyor ve sürdü
rüyordu. Biz bunu, yani o eski komisyonları derhal 
kaldırdık ve pratik bir formül getirdik muhterem ar
kadaşlar. Nihayet bunun bilinen şeyleri vardır; lisans 
buradan öbür tarafa geçecek ise bunu ayrıca o ruh
sat komisyonunun incelemesine lüzum yoktur. Bu, o 
komisyonda aylarca sürüyordu. Bu suretle, ilaç eko
nomisindeki tekelciliğe son vermek için bizim zama
nımızda bir uygulama başlatılmıştır. 

Burada en son, 126 kalem malın piyasada darlığı 
olduğu söylendi. Nereden olduğunu bilmiyorum, ama 
ıSayıtı Arpajcıoğlu bunp 200,'© çıkandı. Arikaldaşımız, her
halde gene Eczacılar Birliğinin neşriyatını gösteriyor, 
öyle olduğunu zannediyorum. Biz bunun piyasada 
surveyini yaptırdık; Anıkaralda mösela 100 eczaneyi 
arkadaşlarımız gezdiler, darlığı olan ilaçların olup ol
madığını araştırdılar ve bunun sonunda, aşağı yu
karı «yok» diye belirtilen ilaç sayısının 10 küsur ol
duğu! giödiidüL O «iyoik» dıedliğlim'iz de, muıt-
laJk dlaralk yok anUamımdia değid'ir, yani 100 ecza
nenin 50'sinden daha üzerinde bulunmayanı yok far-
zettik, onu da söyleyeyim, yani 60 eczanede yoksa 
«yok» dedik, 40'ında vardı. Siz kanser ilacını Kanser 
Hastanesinin karşısındaki eczanede bulursunuz; ama 
bunu her yerde bulamazsınız. «Sen bütün ilaçları ala
caksın, depo edeceksin» diye eczacıyı mecbur ede
mezsiniz. Buna benzer birtakım spesifik ilaçlar, kalp 
ilaçlan filan vardır, cumadin vesaire, ben bunları 
bulunsun diye hastanelerime gönderdim, ondan son
ra, bunu her doktor kullanamadığı için, «Bize la
zım değil» diye o hastaneler de bu ilaçları geri çe-
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virdi. Bunlar olacaktır arkadaşlar; ama şurası mu
hakkak ki, Türkiye'de bugün, eskiden olduğu gibi ilaç 
darlığından bahsetmek biraz insafsızlık olur. 

Sayın Arpacıoglu arkadaşımız, fiyatlar konusunda, 
«Fiyatlar şuradan şuraya çıktı» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar belli bir endeks içe
risinde gidiyor ve bu 1985 Mayısında 100 olmak üze
re, yani bizim ilaç politikamızda esas alınan senedir, 
onunla biz onu bu tarafa getiriyoruz. Yoksa, iki dö
nem arasında şöyle olmuş, böyle gitmiş; hiç önemi 
yoktur bunun; oradan bu tarafa nasıl gelmektedir, biz 
bunu izlemekteyiz ve göreceksiniz, 1986'-yılında ilaç 
fiyatları, sadece hammadde. bağımlılığı dolayısıyla, 
hammaddenin dolar paritesiyle orantılı olarak arta
bilecektir, bunun Ötesinde bir şey göze çarpmaz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sadece 5 dakikanız 
kaldı; diğer sorulara da belki cevap lütfedersiniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
Sayın Arpacıoglu kusura bakmasın, 5 dakika da diğer 
arkadaşlara cevap vereyim. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOGLU (Amasya) — 
îthal ilaçları da rica edeyim Saym Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla)— 5 dakikam kalmış, 
kusura bakmayın, 

(BAŞKAN —- Lütfen, Men: Saym Arpacıoglu; sa
dece size cevap verilmiş oldu. Onu sonra ayrıca ken
disine sorun. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOGLU (Amasya) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Sayın Osmanlıoğlu, 
«Sağlık konusunda ne yaptı, Sağlık Bakanlığı?» di
yor. Ne yaptığı sonra gelecek; şimdi 5 dakikada anla
tamam; «Yaklaşımı nedir?» diye sordu, onu da izah 
ettim; bu memlekette insanlar evvela ruh ve beden 
sağlığı içinde yaşayacak, sağlığını koruyacak; ba
kanlığın yaklaşımı, önce koruyucu sağlık hadisesidir, 
ondan sonra ayakta tedavi hadisesi, ondan sonra da 
yatakta tedavidir. Şimdi bu zincirler tersine dönmüş
tür. Biliyorsunuz, koruyucu sağhğa Türkiye'de maa
lesef önem verilmemiş. 

Muhterem arkadaşlarım, burada arkadaşlarım yi
ne çelişkili olarak söylediler, bir memlekette sağlıklı 
olmanın ölçüleri nelerdir diye; bir sürü çocuk ölüyor
sa, vesaire, bütün bu sektörler görevini yapıyor sa
yılır mı, rica ederim? Sosyalizasyon, şu, bu her ney
se olmamış. Bizde çocuk ölümü, bu sistemin yürü-
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mediğinin en belirgin bir ölçüsüdür. Demek ki birta
kım eksikliklerimiz olmuş; ama biz şimdi bu sistemi 
çalıştıracak şekilde politikamızı ayarlamaya, uygula
maya başladık. Bu sağlık sektörüne ekonomik yakla
şımlar, illa Osmanlıoğlu arkadaşımız bir tabir arıyor
sa; çünkü o aşının filan bedelleri düşüktür, siz çok 
düşük paralarla aşı vesaireyi yapmak suretiyle diğer 
kampanyalar da gelecek, bu suretle insanları sağlıklı 
tutmaya muvaffak olacaksınız. Ondan sonra bizim 
hastanecilik sistemimiz; bizde herkes ihtisas yapmak 
istiyor, hastanelere gidiyor mütemadiyen, hastanede 
bu hekim arkadaş, «insanlar hasta olsun, yatacak 
duruma gelsin» diye bekliyor. Bir operatör hastanede 
ne yapar? Ameliyat yapar, yani vatandaş ameliyat 
olacak hale düştüyse onu ameliyat edecektir; bunun 
başka yolu yoktur. Böylece hastaneler ve poliklinikler 
bir arada olmuştur. Doktor polikliniğe iniyor, 1 saat 
poliklinik yapıyor, sonra servise çıkıyor. Biz hu gi
dişi de bir yerde tersine döndürdük, «Kamu sağlığı 
merkezi» filan dediğimiz, bu denemelerdir. Bunlarda 
da acele etmiyorum; hata yaptığımız zaman görüyor
sunuz, bu kadar icraata rağmen, ne kadar laf geli
yor. Samsun'da hastaneleri ayırdık. Samsun Devlet 
Hastanesinde günde 1 500 kişinin poliklinik muayene
sinin yapıldığı yerde, poliklinik yok artık. Hastane
nin içerisine sadece yatacak vatandaş, kamu sağlığı 
merkezinden «yatacak» diye sevk edilen vatandaş gi
riyor. tşte bu zincir hadisesidir; yani oradan oraya 
sevk hadisesi. Bu Etimesgut'ta olacak iş değil o; Eti
mesgut yaklaşımı ile bunun olması da mümkün de
ğildir. Her yere, bir Etimesgut kuramazsınız, orada 
filanca filanca kişiler var, experimental bir şey ya
pıyorlar; o zaman p kişileri bulup Türkiye'nin her ye
rine yayacağız; o olmaz, o hayal olur. Bizim kamu 
sağlığı merkezi dediğimiz, ikinci kademedir; orada 
ayakta tedavi hadisesi olmaktadır. 

İDRÎS GÜRPINAR (Muğla) — Aynı şey. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Orada uzman var 
efendim, farklı; onu görmedikçe anlayamazsınız. Onu 
gidip Samsun'da görmek lazım, aynı şey olup olma
dığını anlamak için. 

Özel sermayenin pekâlâ sağlık sisteminde yeri 
Vardır ve büz bumu teşvlik ederiz. Devletin gücü. 
kompİkıe ailhazlar, pahalı cihazlar almaya yetmez; 
özel sermaye de çalışsın^ Onun içki bu, bizim siste
mimizde mevcuttur. 

- Saym Osmanlıoğlu, hıfzıssıhha okulundan ban-
I settiler. Muhterem arkadaşlar, hıfzıssıhha okulu di-

87 — 



T. B. M. M. B: 47 17 t 12 . 1985 0 : 3 

ye resımen, bir yasa dile kurulmuş herhangi bir okul 
mevcut değildir. Refik Saydam Hıfzıssıhha Ensti
tüsü Yasasında (1920Terde, bellfci de 1928*de) tekâ
mül tedrisatı diye 'bir şey geçer, çok güzel bir şey, 
yabancı lisanda «post graduate» eğittim denilen,* de
vamlı, sürekli eğitim dediğimiz hadıise; yanü tekâ
mül tedrisatı çağdaş bir şeydir, onun için söylüyo
rum. Hıfzıssihhıa olkulu ıbir Mm olarak ziifcredıilmıîş-
tir; yani bu okul ne yapacaktır, ne edecektir filan 
diye ayrıca yazıilimıiş ıbiır şey yoktur. ArkadaşMijflZ faıf-
zıssıhha okullu kaktaHdı diyor, sanlki böyle yasal 
bir okul varmış gibi ortada. Refik Saydam Hıfzıssıh-
ha Enstitüsünün ıbünıyesiinde bir hadise; ama tabiatıy
la siz onu ayrı bir yasa lilie ortaya çıkarmazsaoıiz, 
fişte böyle zamanla maMyetiıni de kaybeder, gelenin 
taıtbikâıtama kalan bir şey olur. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
O kabul. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Teşekkür ederim; 
'bir şeyi kabul ettiniz. 

BAŞKAN — Sayım Balkanımı, toparlayın lütfen' 
efendimi, 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Şimdi, muhterem 
arkadaşlar, bu hıfzıssihhıa olkulu bizdim zamanımız
da kapatılmadı, rica ederim; zaten bizden önce orta
da hifzıssıhha okulu dıilye bir şey yoktu; ama buna 
benzer birtakım kuruluşlarımız hâlâ vardır. Eğer 
biz ülMa hizmet 'içi eğiıtıim yapacaksak, bunu da ya
parız; bu da sorun değil. 

Afkaldaşımız, sağlık kolejine, bizim eğitim mer-
toeziımlize ve ondan sonra da misafirhane meseleleri
ne dokundular., 

Biz ortaya, birçok sorunu çözecek bir eğitim 
merkezi çıkardık ve burada veremle, sıtmayla mü
cadele vesaiir konularda, yani aklınıza gelen her tür
lü konuda en son yeniilkleri öğreteceğiz. Köye ve 
sağlık ocağına gidecek ekibi buraya çağıracağız ve 
günün yenlMerinii öğreteceğiz. Bunum için bir mü
essese kuruyoruz; arkadaşımız buna gayet basit bir 
şd!c;!İde «Bu bir misafirhanedir» diyorlar. Arkadaş
lar, bu, bir meseleyi çarpıtmaktır, eski tabiriyle teş
viştir, 'barışıklıiktır.T 

BAŞKAN — Sayım Balkan, kıonuşma süreniz geç-
i\ lütfen konuşmanızı toparlayınız efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — ŞKrnıdi, bunun aslı 
şudutt Yenıişehiir Sağlık Meslek lisesi diye bîr lise

miz- vardır ve burada 200 talebe bulunuyordu; Ke
çiören'de de 600 kapasiteli bir okulumuz vardı, bu
rada da 200 talebe bulunuyordu; bu 200 talebeyi 
lailldılk, oraya koyduk ve böylece bir bina tasarruf 
ettik, Burayı da esaslı 'bir tadilata tabi tutarak, bu
gün birkaç milyar likaya çıkacak olan bir binayı 
bu suretle ucuza çıkarmış öldük* Arkadaşımız bu
rası için yapılan masrafa astronomik falan filan 
dedi, 

Buna da lüzum yok efendim; bunu yapan, tnıar 
Limited diye, devletin resmî bir kuruluşudur; Ma
liyeden de müsaadeleri çıkmıştır. Arkadaşlarımdan 
rica edeceğim, bunlar burada söylenirken biraz çok 
çarpıtılıyor, yani oîmuyor. Eğer siz bu meseleyi cid
dî olarak buraya getirecekseniz, getirirsiniz, burada 
enine boyuna görüşürüz, daha iyi olur. Burası mi
safirhane falan değildir; bir eğitim kısmı vardır, sa
lonları vardır ve buraya Nüfus Teşkilatı ve UNÎCEF 
yardım etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, en çok üzüldüğüm nok
ta şudur; bugün 'Beyrut yıkıldı, yakıldı, oradaki 
FAO ve ÜNtDO gibi müesseseleri geçmişte biz Tür
kiye'ye getiremedik. Bunlar Viyana'ya, İsviçre'ye 
niçin gidiyorlar, bu tür Dünya Sağlık Teşkilatı ve
saire gibi beynelmilel kuruluşlar çünkü imkân ve
riyorlar, mekân veriyorlar, Simidi, ÜNÎCEF diyor 
'ki, bahara Ortadoğu toplantımı Iburada yapacağım. 
Bu güzel bir şey değil midir? Buraya gelen kursi
yerleri bu misafirhanede yatıracaksınız. Ben hekim 
olıraadığım halde, Cumhuriyet tarihinde ilk defa, he
kimlere bir hek'imevi yaptım, adımı da «Hekimevi» 
koydum, 

BAŞKAN — Sayın Başkanım, süreniz geçti, 
lütfen ıkonuşmanızı tamamlayınız. Somlar çok ol
duğu içim konuşma sürenizde müsamaha ettim efen
dim. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
-MEHMET AYDIN (Devamla) — Sayım Başkanım, 
o zaman 2 dakika rica edeceğim efendim. 

ıBAŞKAN — Estağfuruf ah efendimi. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Sayın Turan ar
kadaşım, güzel şeyler söyledi; fakat bazı noktalara te
mas edecek vaktim yok; gayri sıhhî müesseselere do
kundular, haklıdırlar bu kadar söylersem cevabı tat
minkâr olacaktır zannediyorum. 

Sayın Saygın arkadaşımız da, bazı problemlere 
değindiler. Tabiatıyla, bu sosyal müesseselerimiz ge
linecektir, daha yeni bir kuruluştur. 
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Sayın Tarımcıoğlu arkadaşıımıza, özellikle teşek
kür ediyorum; hiç değilse ıbdze bir «Alalı nazı ol
sun» ıdiyen arkadaşımızdır Burada dokunduğu bdr-
takım noktalar, mesela çevre sağlığı gibi konular 
Türkiye'de sorundur. SağMc Bakanlığı ıbımılann içe-
rlsinden birazına hissedardır; çünkü tamamıma hâ-
ıkiım değiii, ilgili başka kufudlu'şlliar da var. O Mbarla 
oradalki sorunlar maalesef devam, etmektedir; za
manla düzeleceğini ümit ediyorum, 

FAİK TARIMOOĞUU (Biliş) — Sezarm hak
ikini Sezara vermek lazım Sayın Bakam. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarımı; vaktim darlığı karşısında, 
icraatımızı da anlatamadan, sadece sorulan sorulara 
1301 kadar cevap vermekle yetinmiş oluyoruz. 

Hepinize saygılar sunanım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Balkan. 
Sayım Bakanım konuşmuş olması sebebiyle, bir 

arkadaşımıza söz hakkı doğmuştur. 
Sayım 'Şükrü Yüzbaşıoğlü, 'buyurum efendim; sü-

renıiz 10 dakikadır. 
M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLÜ (Afyon) — Sayın 

Başlkamım, zaten arkadaşlarımi'im değindiği konulan 
atlayacağım için, süresinden önce ibMreceğiırni arz 
edenim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Sa

yım Başkam, yüce Meclisim sayım üyeleri; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının 1986 yılı bütçesıi üze
nimde, 'bağımsız bir parlamenter olarak görüşlerimi, 
dilek ve temennilerimi arz etmek üzere söz aılmış 
bulunuyorum. Sayım Bakanım, soyadıma uygun dav
ranışlarından dolayı evvela 'kendilerimi yürekten teb
rik ederim., (ANAP suratlarımdan «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanliğımın anagörevi, 
Anayasamızın amir hükümleri ve anailkeleri 'içeri
sinde, her vatandaşın hayatını, beden ve ruh saflığı 
içinde sağlamak, sağlık şartfeırımı düzeltmek, vatan
daşım ve toplumun sağlığına zarar veren etkenlerle 
mücadele etmek, fertlerin ve toplumum sağiıiğmı ko
ruyucu her -türlü tedbirli alımak sağlık kuruluşlarımı 
kurmak ve denetlemektir r 

Anayasamızım 81 indi maddesindeki yeminlimizde, 
toplumun huzur ve refalhı içim çalışacağımıza and 
dçtıik. Sağlıksız bir toplumun huzuru olamayacağına 
göre, yemlimimlizin ve Anayasamızın 17, 41, 50, 56, 

I 60 ve 61 dnoi maddderimlim ışığı altımda, Saflık ve 
I Sosyal Yardım Bakamılığımım ibütçesimi imcdeyelim. 
I Sayım mlletveklleri, konsolide bütçe içimde Sağ-
I lık ve Sosyali Yardım jBa'kamlbğımım 'bütçesi, yılarca 
I yüzde 4, yüzde 5 ve yüzde 6 oranımda seyrederken, 
I 1985 yıılımda yüzde 2,53'e, 1986 yıllında ise yüzde 

2,61 oranıma düşmüştür. Bu düşüşü, sayım iktidarım, 
halkın sağlığına gerekli önemi vermeyişi olarak gö-

I rüyorum. Oysa devletlim görevi, Anayasa gereği sağ
lıklı nesil yetiştirmektir. Bakanlığım adımdan da an
latılacağı gibi, birinci görevi sağlık, ikinci görevi 

I sosyal yardımdır. Bu 'bütçe ile sağlık' görevimi tam 
I yapması olanaksızdır; çünkü 7,5 'trilyonluk devileit 

bütçesi içimde, Sağlık Bakanlığınım bütçesi, denizde 
I bir damladır; ancak sağlık 'hizmetli, şerefi Türk 
I hekiminim, Hipokrat yeminine bağlı, hümanist düşün-
I ce ve özverisi sonuou gerçekleşip gitmektedir. Türk 
I doktorlarımın bu değeri ve özverili hizmettenim 
I takdirle ve şükranla ıselaml'aırım. 

I Sayım milletvekilleri, koruyucu hakirdik, tedavi 
I edici hekimliğe nazaran daima daha ucuz ve fayda-
I lıdır. Medenî ülkeler, koruyucu hekimliğe ağırlık 
I vermektediırler. Onun içlin, 'bakanlığım bütün yurt 
j sathında başlatmış olduğu 0 - 5 yaş grubu arasım-
I dakü koruyucu karma aşı kampanyasından- dolayı, 
I bütün personellini, 'başarılı sonuçları dolayısıyla, yü-
I rekten tebrik ederim. 

Batı ülkelerinde gördüğümüz ihdır sağlık hizmeti
min «Hızır Acil Servis» adı ile başlamasından dola-

I yi da, başta sayım bakam olmak üzere, .tüm perso-
I meli ve emeği ıgeçenleri yürekten tebrik ederim. 

Aldığım rakamlara ıgöre, Hızır Cankurtaran, bir 
I ayda 906 sefer yapmış; 67 hastayı yerlinde tedavi 
I etmiş ve acil' ilk muayene olarak da bugüne kadar 
I 4 793 hasta muayene etmiştir. Her güm ortalama 
I 140 kişi foaşvurtmafctadır, 3 bin adet de acil röntgen 

filmi çekirrtişitir. Vatandaşlarımızın bu servisten 
I cidden memnun olduklarını duymaktan mutluyum, 

Pratisyen hekimlikle yöneltilen ve basit bir po-
ikfiraik olan sağlık ocaklarının »birçoğunun, yataklı 
ufak hastaneye dömdürülmesimıi olumlu ve takdirle 
karşılıyorum; ancak, nüfusumuzla oramla yetiştirilen 
hekim sayısı ve yardımcı sağlık personeli, miktar 
itibariyle yeterli değldür. Vatandaş, bundan doğam 
sonucun ıflaturasımt elbette devlete ve Meclislere çı-
kaırmaktadiır. Hekim ve yardımcı sağlık personel
din miktarınım, dünya stamdartlarıma yakın bir raka-
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ma çııkaıntılknası (temennliımizıdir. Hastane ve diğer 
•sağüıîk ıkuruil'uşlan dıa arıtan nüfusumuza artık y&t-
memektedıiır. 

Üdıkemizde zaman zaman çılkan çiçek, frengi, sıt-
ınm, ıti'fo, tilfüs gibi 'birçok tsaılıgun hastalığı, insanüsitü 
bir gayret ve özveriyle- önleyen şerefli Türk heki
mine verilen aylık ücret, dünya standarlanyla kı
yaslandığında, çok azdır. Organ naklinde, kanser 
araştırmasında, beyin cerrahisinde ve yeni tıbbî bu
luşlarda, ileri ülkelerdeki meslekdaşlarmdan geri ol
mayan, hatta bu sahalarda ün yapan doktorlarımızı, 
haklı olan ücret seviyesine çıkarmak, bu Meclisin 
görevidir. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının ikinci görevi, sosyal yardımdır; bu ise, hiç 
yapılmamaktadır. Onun için, bakanlığın adından 
«Sosyal Yardım» ibaresi artık çıkartılmalıdır. 

öncelikle arz edeyim ki, bunun sorumluluğu ne 
'bakanlığın yöneticilerinde, ne bakanın bizatihi ken
dinde, ne de değerli doktorlarımızda ve sağlık per-
sonelimizdedir; tamamen hükümetlerin ve Meclisle
rimizin sağlığa gerekli ödeneği ayırmayışlarındadır. 
Anayasamızın 41 inci maddesi, «Aile Türk toplumu
nun temelidir, Devlet ailenin huzur ve refahını sağ
lamakla mükelleftir» der. Anayasamızın 60 ncı mad
desi ise, «Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir» 
der. 

'Bir ülkede, anneler, yavrularını devletin sosyal 
yardımı olmadığı için cami avlularına veya polis 
karakollarının yakınına gizlice bırakıyorlarsa, o top
lumda sosyal hastalık vardır. Onun için bakanlığın 
adından, «Sosyal Yardım» ibaresi çıkarılmalıdır. 

'Bugün 'birçok evli kadın, eşlerinden anlaşmalı 
olarak boşanıp, ba'balarından yetim maaşı bağlata
rak geçim yolu arıyorlar. Onun için bakanlığın adın-
dlan, «Sosyal Yardım» ibaresi kaldırılmalıdır, diyo
rum. 

Birçok fert, yaşam için göz ve böbrek gibi or
ganlarından birini satılığa çıkarıyor. Sokaklarda sos
yal yardım yapılmadığı için dilenen çocukların mik
tarının arttığını görüyoruz. Onun için biakanlığın 
adından, «Sosyal Yardım» ibaresi çıkartılmalıdır. 

'Beslenme yetersizliğinden dolayı, başta verem il
leti olmak üzere, birçok hastalığın arttığı görülmek
tedir. Memur ve işçilerin sabah kahvaltılarını yapa
madıkları acı gerçeğini duyuyoruz. Önün için, «Sos
yal Yardım» ibaresi kaldırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, gazetelerde resimleriyle yer 
alan bilgilere göre, anneler, geçim nedeniyle kızla

rını pazarlıyorlarsa, orada sosyal hastalık değil, sos
yal felaket vardır. Onun için, bu sosyal felaket kar
şısında dahi sosyal görevini yapamayan Sağlık Ba
kanlığının adından, bu ibare çıkartılmalıdır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, kendi münte-
siplerine dahi, sağlık hizmetinin dışında, sosyal yar
dım görevini yapamıyorsa, o bakanlığın adında «Sos
yal yardım» ifadesinin yeri yoktur ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi konuya ciddiyetle eğilmeli, mil
letin sağlığına önem vermeyen hükümete görevini 
gereğince hatırlatmalıdır. 

Sayın Başbakan ve bakanlar kendi sağlıklarına 
gösterdikleri hassasiyetin yüzde birini vatandaşın sağ
lığına göstermelidirler. Kendi tedavileri için yurt dı
şına gideceklerine, Atatürk" gibi, Türk hekimine gü
venmelidirler. 

i$erefli Türk hekimine ve yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

IBAŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşı-
oğlu. 

TElfendim, şimdi sayın balkana soru sormak iste
yen arkadaşlarımızı tespit edeceğim. 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini 
okuyorum; TeVfik Bilal, Savaş Arpacıoğlu, İsmet 
Turhangil, Münir Sevinç, Enver özcan, Hüseyin Av-
ni Gülfer, Hayri Osmanlıoğlu. 

'Sual sormak isteyenlerin tespiti işlemi bitmiştir. 
Simdi sıra ile sual soracak arkadaşlarımı rica 

ediyorum, Sayın Tevtfik Bilal, buyurun efendim. 

TEVFİK BİUAL (Hatay) — Sayın Başkan, sa
yın bakana 5 tane sorum vaf dır. 

IBirincisi, bundan 6 ay önce açılışı yapılan 50 ya
taklı Samandağ Devlet Hastanesi ne zaman faaliyete 
geçecek? Faaliyete geçişini geciktiren cihaz ve alet 
yokluğu mudur, yoksa doktor ve, personel açıklığı 
mıdır? 

İkincisi, Refik Saydam Hrfzıssıhha Enstitüsü Ata
türk Türkiyesi'nin övünç duyduğu bir kuruluş iken, 
bugün dünyada geri kalmış kuruluşların başında ge
liyor. Hâlâ 50 yıl önceki cihazlarla çalışıyor. Bu ci
hazlarla yapılan analiz ve kontrollardlan nasıl emin 
olalbiliriz7 

Üçüncü sorum, Türkiye'de, mevcut 465 bin do
layında korunmaya muhtaç çocuk olduğuna göre, bu 
sayısının 6 bini 0-12 yaş grubu yuvalarında, 13-
18 yaş grubunda olan 11 bini çocuk yetiştirme yurt-
larındadır; buna karşın istihdam edilen toplam per
sonel sayısının da 11 bini aşkın olduğu da bir ger-
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çektir. Demek ki, (1 1/2) çocuğa (1) personel düşü
yor. Buna rağmen, topluma, gerek ahlakî gerekse 
sağlıklı bir nesil yetiştirilmediği, bu son Gaizantep 
olaylarında kanıtlanmıştır. Bu konuya yaklaşımınız 
nedir, aldığınız" önlemler nedir, meslekle ilgisi olma
yan atamalardan mı kaynaklanmaktadır? 

Dördüncü samım, İlb'an adlı bir şirketin yurt dı
şından fahiş fiyatla ilaç ithal edildiği doğru mudur? 
Bu şirketin ithal ettiği hammaddeler, dünya fiyat 
borsasının endekslerine uygun mudur? 

Son sorum: Koşuyolu Astım Hastanesinin kapa
tılma sebebi nedir? Ülkemizde binlerce astım has
tasının yataklı tedavi gördüğü bu tek hastane, bir 
doktorun isteği üzerine mi kapatılmıştır? Kendisinin 
burada kalp ameliyatları yapacağı doğru mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Birinci sorunun 
net cevabı, 1986 yılında" efendim. 

İkinci ısoru : Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 
biraz evvel izah edildi kürsüde. 

Üçüncü soru olarak, çok çocuk var bakıma muh
taç dendi; Sosyal Hizmet Genel Müdürlüğü yeni ku
rulmuş, bir kuruluştur; yetişeceğiz. 

Gaziantep'deki o çocuk yuvası, çocuk yetiştirme 
yurdu ise, belediyenindir, bizim değildir; yanlış bir 
anlama olmasın, bizim Sosyal Hizmetler Genel Mü
dürlüğümüz 'haksız bir töhmet altında kalmasın. 
'Mamafih bu konuda temaslarımı sürdürdüm; «Om
da karışık bir durum vardır; bize devredin, siz be
ceremeyeceksiniz o işi» dedim. 

İlaç konusunda, hangi firma ne ilacı getirmiş kaç 
paraya, getirmiş, burada bunun hesalbmı kit'a'bını çı
karıp size arz edecek durumda değilim. Her gün bir 
sürü ilaç hammaddesü geliyor, ikincisi1: Tabiatıyla 
biz, Sağlık Bakanlığı olarak, ,içeri giren ilacın kali
tesinden sorumluyuz. Bu ilaç kaç paraya geldi, ne
yin nesidir, ona ayrıca 'bakmak lazım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, 5 
inci ısual koşuyolu konusu idi, onu arz edeceğim, 
çok önemli o. 

Bugüne kadar, Türkiye'de, kalp ameliyatı İçin 
3-5 sene gün veriliyordu muhterem arkadaşlar, in
sanlar ölüyordu. Ne yapacaksınız? Hastane kuracak
sınız, bu insanları ameliyat ettireceksiniz; yoksa Tür-
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ikiye dışına m'iiyarlar gidiyordu. İstanbul'da Koşuyo-
lu'nda 2 katlı bir hastane vardı. Bunun alt katı astım 
hastalarına hitap eden bir bölümdür, oraya sadece 
astım hastası girer çıkar. Ü)st katta da kalp ameli
yatına müsait ameliyathaneler ve bölümler var. Biz 
hazır bir tesisi, çok kusa bir zamanda hizmete sok
tuk; orada yüzlerce by-pass ameliyatı yapılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, orada astım hastalarmın 
hizmetine herhangi bir sekte verilmiş değildir; fakat 
orası ile ilgili birtakım kişiler var, menfaati halel
dar olanlar vesaire; onlar böyle kazan kaynatıyorlar, 
buralara kadar da geliyor. Vaktiyle Sayın Cumhur-
'başkanına kadar da gitti. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Nasıl menfaat, onu 
da açıklayın sayın bakan. 

BAŞKAN — Müsaade edin, cevap versinler. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAM 

MEHMET AYDIN (Samsun) — Menfaati haleldar 
olan dediğim, yani bu şu veya bu şekilde bir rüşvet, 
'bir suiistimal manasında değil Sayın Kuşhan, yanlış 
anlaşılmasın. 

Bana tashih imkânı verdiğiniz iç'in teşekkür ede
rim; cevaplar bundan ibaret. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Savaş Arpacıoğlu, buyurun efendim, 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Sayın Başkan, değerli bakanıma, özellikle ilaç ko
nusunda, kürsüden göstermiş olduğu hassasiyet do
layısıyla teşekkürlerim1! arz ederek suallerime başla
mak istiyorum. 

Sayın Bakanım, elimde dünya ilaç hammadde 
borsalarının bir endeksi var. Birkaç örnek vererek 
bu endeksten... 

BAŞKAN — Endeksleri sayın bakan da biliyor
dur; «endeks var» dediniz, kâfi. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Bu endekslerin hiç açıklamasına geçmeden, daha 
doğrusu m'isal vermeden, bu endekslerin çok üze
rinde ithal edilen ilaçların hammaddelerinin fiyatla
rının oranlarını arz edeceğim; yüzde 161, yüzde 313, 
yüzde 452, yüzde 630, yüzle 343 ve gidiyor ve buna 
mümasil, Türkiye'de satılan ilaçların da -biraz evvel 
dediğiniz gibi- «Ancak kanser ilaçları» dediniz; hal
buki ben çok değişik şeyler de arz ettim, benim tes
pitime göre de 40 değişik farmakoloji ve etkide ila
cın piyasada olmadığı konusu var; bunun üzerinde 
ne düşünüyorsunuz, yanıtınızı rica edeceğim. 

Yine, belki ithal ilaç olayına değinemediğiniz. 
Türkiye'ye ithal edilen müstahzarların belli firmala-
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rın elinde ve tekelinde olduğu malumunuzdur. Bu 
firmalar Türkiye'de perakende satış fiyatları üzerin
de, mutlaka katma değeri de içerisindedir; acaba 
bunların ithal ettiği fiyat hakkında bir malumat ve
rebilir miısiniz? Istersen'iz örnek vereyim. Bu ilaçlar 
acaba kaç liradan ithal ediliyor veyahut bu ilaçlar 
yurt dışında kaç marlktan, kaç dolardan satılmakta
dır? 

Syın Başkanım, üçüncü sualim biraz kişisel ola
cak; ama müsaade ederseniz sorayım: Bir danışma
nınız bir yıl içinde sekiz defa yurt dışı seyahati yap
mış ve bu çalışmalarından dolayı ne bakanlılktan, 
ne de bağlı olduğu üniversite kurulundan bir ödenek 
almamış. Bu yolculuklar bir hafta, hatta 15 gün sür
düğüne göre, masraflarını kim karşılamış ve neyin 
karşılığı olarak ödenmiştir? Ayrıca, yine bir Avrupa 
ülkesine gezisinin hemen akabinde, «Novaîgine» ad
lı müstahzarın ruhsatının yararlılık açısından iptali, 
ruhsat inceleme komisyonunda görüşülmesi durmuş, 
bu ilaç manşetlerde görülmez olmuş. Buna ne diyor
sunuz ve bu ilaç bugün Avrupa'da birkaç ülkede ya-
saManmış durumda ve satılmaz durumda. Bu danış
manınız aynı zamanda Ruhsat İnceleme Komisyonu 
üyeniz. Bunun yanıtını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Efendim, endeks 
üzerinde ithal hadisesi, «istatistik, üç türlü yalan söy
lemenin biridir» demiş, bir hoca, kitapta öyle tarif 
etmiş. Yani siz, istatistik yöntemleriyle birtakım şey
leri karışık hale getirebilirsiniz. Şunu demek istiyo
rum : Endeksin neresinden neresini aldınız? Yani, o 
hadise var; endeksin baz notası ile bilmem nere
si... O itibarla... 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOÖLU (Amasya) — 
Aylarına göre Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Arpacıoğlu, 
güzel de; şimdi benim size cevabım tamamdır. Yani, 
buradaki arkadaşlar eğer bir teşevvüşe uğradıysa, 
doğru değildir. Demek istiyorum ki, siz belki işinize 
gelen şu iki noktayı aldınız; hayır o öyle olmaz; dı
şarıda oturur, bakarız «Doğru değildir, şurayı al
manız lazım» deriz. O itibarla bunu cevaplandırdım. 

«İlaç darlığı bende şöyle, sizde böyle filan» dedi. 
Biz 20 dedik, o 40 dedi, filan, bu da tartışmalı, ilaçta 
darlık nedir? Yani burada mesela hava biraz kirlen-
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| di diyelim, hava darlığı söz konusu olur mu? Bir 
ilaç üç gün çıkmadı diye ilaç darlığı vardır demek 

. 'biraz izafî olur. O itibarla, onu da şu anda burada 
! cevaplandırılacak bir sual olarak görmüyorum. 
i «ilaç dışarıda kaça satılıyor» dendi. Benim bildi

ğim kadarıyla bizde satılan ilaçların tüketiciye ma-
I liyeti, dışarıda bütün gelişmiş ülkelerdeki fiyatların 

altındadır, yani bizde daha ucuzdur. Bu sualin cevabı 
bu. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yüzde söyleye
bilir misiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — O çok değişiyor. 

I Şimdi özel olarak «Bir danışmanınız 8 defa yurt 
dışına gitmiş» diye bir sual soruyor. Burada özel sual 
sorulmaz, özel sual dışarıda sorulur, bunu anlaya
madım. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Haç konusu var efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDİN (Samsun) — İlaç konusu, ta
mam efendim; «Hangi danışmanınız 8 defa yurt dı
şına gitti?» diye isim zikredilmeden burada söyle
niyor. Efendim 8 defa da gider, 15 defa da gider. O 
bir mesele değil tabiî.. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — İhbar ediyor 
efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — İhbar mı? 

BAŞKAN — Efendim ihbarı yaparlar, Sayın Ba
kan da ona göre tedbirini alır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — ihbar, size göre 
i'hlbar; bir suçtan bahsetmiyor ki, arkadaşımız, ihtar 
olsun, size göre ihbar... 

Sayın Başkan, devam ede'bilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, ihbara cevap ve
recek değilsiniz, suale cevap vereceksiniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Bizim Suudi Ara-
'bistan, Kuveyt gibi birtakım ülkelerle sağlık konu
sunda resmî anlaşmalarımız oldu. Karşılıklı olarak 
!biz doktorlarımızı oraya gönderiyoruz, onlar da bu
raya gönderiyorlar. Karşılıklı birtakım paralar veri
liyor. beynelmilel kuruluşlar var; bizim bir arkada
şımızın seyahat masraflarının dışarıda herhangi bir 
kuruluş tarafından verilmesi önemli bir hadise değil
dir. Sayın Arpacıoğlu, bu arkadaşımızın tesiriyle kö-

I misyonda bir ilacın ruhsat işinin durdurulduğunu 
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ima etmek istiyor. «O arkıadaş bu işi nasıl yaptı?» 
diye... 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — İma değil 
de, söylemek istiyor efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Rica ederim; o laf 
bu laf, aynı şey. . 

BAŞKAN — Suali soran sorsun, sual sormak için 
bir de yardımcı lazım değil efendüm. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
'MEHMET AYİDIN (Samsun) — Rica öderim. Şim
di bu arkadaşımız nasıl bir yöntem kullandı, yani 
komisyonun 10 üyesi varsa, tehdit mi etti, yoksa 
'başka bir şey mi yaptı da, o adamlar korktular, mü
zakereyi durdurdular? Bu biraz garibime gitti doğ
rusu, anlayamadım bunu. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Herhalde davetli gitmiş demek ki. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
•MEHMET AYDIN (Samsun) — Davete mi gitmiş? 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Davetli gitmiş demek ki. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Hayır efendim, No-
valgin'in müzakeresi meselesi... 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Novaîgin^in mi? 

'BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
. SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Böyle bir şey va
rit olamaz. 

; (BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Buyurun Sayın Osmanlıoğlu. 
M. HAYRJÎ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 

Sayın Başkan, ben Sayın Bakana 3 soru soracağım. 
1. Sayın Bakandan, Samsun Devlet Hastanesin

de çalışan kaç tane doktor olduğunu öğrencek isti
yorum. 

J2. İlaç firmalarına azamî yüzde 15 kâr haddi 
verıldiğirii kabul ediyorlar; fakat daha dünkü gaze
telerde Deva firması yüzde 59'la tahvil Jhraç etmiş 
bulunuyor. Acaba yüzde 15 kârla yüzde 59 nasıl 
bağdaşacaktır?1 

3. Röfik Saydam Merkez HıfzıssıMha Enstitüsü
nü kapatmayı düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı? 

Teşekkür ederimi. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Osmanlıoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Şimdi «Samsun 
Devlet Hastanesinde kaç doktor çalışıyor?» deyince, 
orası benim seçim bölgem. «Oraya fazla doktor 
göndermişim» demek istiyor arkadaşım. Buna bir 
«ima» desem, olmayacak. Öyle bir şey sözkonusu 
değil. Samsun benim için 67 vilayetten bir tanesidir. 
Biz iş başına geldiğimiz zaman, Samsun Devlet Has
tanesi, belki yeterinden daha fazla doktora sahipti. 
Samsun Devlet Hastanesinde kaç doktor çalıştığın
dan haberim bile yok. Oraya ilave bir doktor gön
dermedim. öyle bir ima var 'ise katiyen varit değil. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
Efendim herhangi bir ima değil. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN,(Samsun) — Sayın Osmanlıoğlu, 
bu soruyu sormanızın herhalde bir mana'sı vardır. 
Ben burada çıkar «Şu kadjar doktor çalışıyor» de
rim. Niçin sordunuz o soruyu? Yani o sualin altın
da, eski tabiriyle zaminind^kini cevaplandırmış olu
yoruz. 

Sayın Osmanlıoğlu, bu sene Deva firması kendi
ne güveniyor ve yüzde 59'la tahvil çıkarıyor. Demin 
yukarıda, «Bir dahaki sene yeni düzenlemeler getire
ceğiz» dedim. Söylediğim gayet net, zabıtlara geçti 
arkadaşlar. «Reklam harcaırtmları gibi birtakım şey* 
ler» dedik. Binaenaleyh» dememiş olsaydık, yeni bir 
sual olacaktı; ama yeni bir sual olamıyor bu. «Ne
reye limitasoynlar getireceğiz», onu söyledik; bun
lar da içine girecektir elbette. Bunlar o kadar karı
şık meseleler değil. 

•«Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapat
mayı düşünüyor musunuz?» dediler. 

öyle bir şey düşünmüyoruz. Bu müesseseye, ora
da çalışan arkadaşların ücretleri de dahil olmak üze
re, senede 10 milyar lira para gidiyor ve burası maa
lesef yeniden düzenlemeye muhtaç durumdadır. Bu
radakilerin bugüne kadar yaptıkları bir araştırma fi
lan... Orayı biz çalıştıracağız, b'izim hükümet çalış
tıracak; yani biz orayı devraldığımız zaman çalışma
yan bir müessese idi. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Turhangil. 

İJSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan. (ANAP sıralarından «Sorular kısa olsun» ses
leri) Efendim, daha sormadım, müsaade edin. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim, sualinizi sorun. 
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ÎSMET TURHANÖÎL (IManisa) — Sayın Baş
kan, piyasadan toplattırılan bozuk ilaçlar nedeniyle 
'hangi firmalara ne ölçüde cezaî müeyyide veya ruh
sat iptal işlemi yapılmıştır; birinci sorum budur. 

İkinci sorum : Genel sağlık sigortasına ne zaman 
geçilecdktir?i 

Üçüncü sorum : Ülkede bir tıbbî cihaz israfı var
dır, bu konuda somut herhangi bir önlem getirilmiş 
midir, getirilmesi düşünülüyor mu? 

Dördüncü sorum : Ankara'daki hastanelerin, özel
likle Hacettepe Hastanesinin acil servisleri sabaha 
karşı hiç denetlendi mi, denetlendiyse ne görülmüş
tür? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKJAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN {Samsun) — Efendim, piyasa
dan ne kadar bozuk ilaç toplattrrıldığı ve bunlar hak
kında ne gibi işlemlerin yapıldığı hususunda kayıt
larımızda gerekli bilgiler mevcuttur. Tabiî ki, her 
zaman bozuk ilaçlar toplattırılıyor ve gerekli ceza
lar veriliyor; ancak bütün bunlarla ilgili bilgilerin 
(bir bakanın ezberinde olamayacağı hususunu siz de 
Üakdir edersiniz. Bu sebeple, sorunuzla ilgili bilgi
leri kayitlarımızdan çıkararak verebiliriz efendim. 

Genel sağlık sigortasına 1987 'yılında geçmeyi dü
şünmekteyiz. 

Size, cihaz israfını önleme konusunda ne tedbir 
aldığımızı net bir şekilde ifade etmek istiyorum : 
Bakanlık olarak bu meseleyi ele aldık ve Boğaziçi 
Üniversitesinin tibbî cihazlarla ilgili biyomedikal (bi-
omddical) bölümüyle bir anlaşma yaptık. Bunlar an
laşma gereğince bakanlıkta eleman yetiştirecekler ve 
'böylelikle bozuk cihazlar tamir edilecektir. Anlaş
manın dana önce yapılmış olmasına rağmen, forma
litelerin yerine getirilmesi bugünü bulmuştur. An
laşma gereği olarak kendilerine bir miktar para öde
memiz gerekiyordu, o para da ödendi; yani netice 
'Mbariyîe, Boğaziçi Üniversitesi bu konuda yakında 
faaliyete geçecektir efendim. 

Ankara'daki acil servisler .4- Hacettepe Hasta
nesi Acil Servisi meselesine gelince; Hacettepe, Üni
versitenin hastanesidir. Biz, kendi «Hızır Acil Ser
visi» sistemimiz içerisinde acil servisleri ıslah ettik; 
adil- durumu olanlar Hızır Acil Merkezine buyursun, 
Haeettepeye gitmesin; yani size bunu tavsiye edi
yorum ve telefondan 77 numarayı çevirdiğiniz za-
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man hemen ambulans, içinde doktoru ve gerekli 
cihazlarıyla gelecektir. 

Cevabım bu kadardır Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın özcan, buyurun efendilim. 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, bi-

ıünci starum, sanıyorum sayın bakanın şdmidıi cevap 
verdiği konunun bir devamı okcalk. 

Bililyorsunuz, birçok hastaoelerimıizde doktorla
rımızın ve sağlık personellinin, belki dikkatsizliği, 
belki itinasızlığı, ibelıkli de başka nedenlerden dolayı, 
çok az da olsa, istenmeyen durumlar mevzubahis 
olabiliyor, haltta ölümlle sonuçlanan durumlar ola
biliyor. Konunun uzmanı olmadığım için öğrenmek 
İstiyorum, acaba bu konuyla ilgii mevzuat nedir? 
Acaba bir vatandaşın, doktorların ve sağlık perso
nellinin dikkatsizliği sonucu maruz kaldığı kötüleş
me durumumda ne gibi, nereye ve nasıl bir başvuru 
hakkı vardır; bu hakikin Idaiha da güçlendlirilmesii 
konusunda mevzuatta değişiktik yapma hususu, bil
miyorum, Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığının 
görever* ya da hakları dahilinde inidir; bu konuda 
ne yapılabilir . 

Sayın Başkanım, liklinçi sorum çok daha kısa
dır. Ülkemizde uygulanan^ aşı kampanyasının ham-
maddesli ÜNİCEF tarafından karşaılanıyor. Bu kam
panya kaç yıl daha stüırecek ve ÜNÎCEF kaç yıl 
daha bu hıammeddeyi büze sağlamayı sürdürecek? 

Bir de, söylentilere göre, bazı aşı hammaddeme* 
rinin bozuk olduğu ya da olabileceği konusunda -
doğru olabilir ya da olmayabilir bu konu -söylen
tiler var. Bu konuda, acaba devletimiz bu hammad
denin kontrollünü yapacak olanaklara sahip midür, 
yapıyor miu, yapalbür mü? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edlerlilm Saym özcan. 
Buyurun Sayımı Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN ((Samsun) — «fetenmeyen du
rum» diye arkadaşımız lifade ettiler. Tabiî bu bir 
ihbar neticesinde ortaya çıkar; birisi şikâyetçi olur, 
«İhmal vardır, şudur, budur* der. Bu gibi durum
larda, bizim müfeittüşlerinıliz ıdaya el koymaktadır; 
'hatta «Bir lihmaJli yoktur» şeklinde rapor verse da
hil, eğer adam konunun üstüne gidiyorsa, konu Yük
sek Sağlık Şûrasına kadar gidiyor. Yüksek Sağlık 
Şûrasında uzman kişiler var, Ibu gibi meseleleri gö-
ırlülşıüyorlar ve karar veriyorlar. Ancak, meseleye ge
nelde (baktığımızda, • arkadaşımız bu gibî şeylerin 
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olmamasını arzu ederek bunu söylüyor zannediyo
rum - hastanelerin daha etkili sekilide denetimi, has
taneler müfettişliği konusu gündeme geliyor^ 1986 yı
llında, ibu konu, dınşaiah uygulamaya sokulacak; o 
zaman, bu gibi istenmeyen durumların ortaya çık
maması için, herhalde daha müessir 'bir düzen ge-
tirrriiş olacağız. 

(Aşı konusuna 'gelince: Önümüzdeki yılar bu aşı
lar sağlanacak tur. Ülkemizin sağlatmış olduğu bu 
başaranın geriye gütmesine imkân yoktur; bunu ne 
yapıp yapıp ıtemıin edeceğiz» 

Aşı hammaddelerinin bozukluğu konusunda, ge
çenlerde, bir yerde, bir problem çıkimuş idli ve bu 
bize soruldu; arkadaşımız zannediyorum onu kas
tederek ısöylüyor; fakaft orada ifade edilen birim
ler faıiklı olduğu için, böyle bir bozukluk varmış 
gibi bir neşriyat oldu. Aslında, Iböyle bir hadisenin 
Olmadığı ifade edilmiştir ve netice itibariyle biz bu
nu kontrol1 ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayan Bakan. 
iBuyurun Sayın Sevumç. 

# 'MÜNÜR SEVİNÇ Psklisebir) — Sayın Başka
nım, gerçekten alışılmamış bir bakanlık bütçesini 
imledik. Neler yapıldığı, biir yıl üçünde kaç tane has-
tane açıldığa, kaç tane ıgelecek yıl yapılacağı, icraa
tın ne olduğu, 'vatandaşlara ne glibi hizmetler yapıfl-
ması lazım konularına 'açıklık getirecek şeyler bek
lerken, inanınız dört tane ilacın /tarifi ile bu bütçe
yi geçirdik; gerçekten üzgünüm. '(ANAP sıralarından 
gürültüler, «Sorunu sor» sesleri) Lütfen sözümü kes
meyin. 

ISayın bakan burada yanlış bîr taktik uygulamış
tır, bunu burada söylemeye mecburum. 

•NEVZAT BIYIKLI (ArtVin) — Onu orakla söy-
Ieseydiinı.ı 

İBAIŞKAN — Lütfen siz müdahale eiimeylin. icap 
ederse ben müdâhale ederim; vazifemi müdrikim 
sayın milletvekilleri. 

İMÜNÎR SEVİNÇ itfEskiıehir) — Ücraatınızı da 
dinleseydik, mutlu olacaktık. 

NEVZAT BIYIKLI flArtvin) — Ders verme. 

IMÜNÜR SEVİNÇ ı̂ BsIkişehıir) — Sayın Bakanım, 
birindi sorum: Gerçekten, memleketimizde işsizlik 
sigortası yok. Bu yüzden, mağdur olan, sosyal gü
venlikten mahrum olan vatandaşlarımızın sayısı da 
az 'denilmeyecek ıbir seviyede. iBu tip vatandaşları': 
mız - siz bütün hastaneleri de paralı yaptınız, yamiLı 

BASKIAN — Saıyra Seviinç, «yatti» yi torakın* 
sorunun mahiyeti belli oldu. Kısa kısa sorun lütfen. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bu tip, parası olmayan vıatandaşlaırırnızın durumları
nı gazetelerde okuyoruz, görüyoruz; üç gün evvel 
Eskişehir'de yayınlanan blir gazete «Bebek rehin 
kaldı»,.., 
- MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Neretite 

kaldı? Tıp fakültesinde... Arada nüans var. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Siz avukat man 
sanız? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşı-
bklı konuşmayın. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Bakanım, 
gerçekten tıp fakültesinde de olabilir, ama devlet 
hastanelerinde de gerçekten böyle şeyler oluyor. Bu 
tarzdaki problemlerinde vatanlarımız çok mustarip 
oluyorlar. Bunlar için herhangi bir şey düşünüyor 
musunuz, tatbikat olarak ne yapabilirsiniz? 

İkinci sorum : Sağlık Bakanlığında, 38 inci mad
deden yararlanarak danışman olarak görevlendirdi
ğiniz bir hanım profesörün gazetede çıkan bir röpor
tajından sonra, Cezayir'in, Türkiye'den satın almak 
istediği ilaçların alımını iptal ettiği iddia ediliyor, bi
ze böyle söyleniyor; bunun doğruluk derecesi nedir? 

Üçüncü sorum : Kamu kesiminde çalışan eczacı 
mensuplarının farklı platformlarda çözüm bekleyen 
ciddî sorunları vardır. Kadro atamaları ve sağlık sı
nıfı elemanları olmalarına karşılık, istihdam sorunuy
la birlikte derece farklılıklarının verilmemesi gibi ko
nularda ne gibi çalışmalarınız vardır? 

Onun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Samsun) — Muhterem arkadaş
lar, ben burada, bana göre iyi bir taktik uyguladım. 
Zabıtlarda yaşayacak olan o soruların cevabını ver
dim, burada tarihî görevimi yaptım (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu genel sağlık sigortasını Sevinç Bey arkadaşı
mız sordular mı, pek anlayamadım? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Genel sağlık si
gortasını sormadım, işsizlik sigortası olmayan, para
sı olmayan vatandaşlar için bir şey düşünüyor musu
nuz diye sordum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — 1986 yılında fakir 
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vatandaşlar için özel bir fon teşkil edilecektir. Suali
nizin cevabı herhalde çok net. 

38 inci maddeye göre müşavir olan bir hanım 
profesörün, Cezayir'e satılacak ilaçlar hakkında bir 
beyanat vermesi ve Cezayir'in de bu ilaçları almaktan 
vazgeçmesi konusu. Bilmiyorum, bugün mü çıktı aca
ba? Ben bilemiyorum, gazetede mi yazıyor, bugünkü 
gazetede mi? 

MÜNİR SEVİNÇ i(Eskişehir) — Bugünkü Hürri
yet Gazetesinde. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Demek ki ben gör
memişim, yani o haberi görmemişim. Hadisenin ma
hiyeti nedir bilmiyorum; fakat önemli bir hadise ol
duğunu zannetmiyorum. Cezayir bir hanımın lafı 
üzerine bizden ilaç almaktan vazgeçmiş... Bu, garip 
bir beyanat. 

Muhterem arkadaşlar, Cezayir veya bizden kim 
ilaç alacaksa, fabrikalarımızı didik didik ederler; 
GMP'ye uygunmuyuz, ona bakarlar, fiyatına bakar
lar, ondan sonra, pekâlâ alırlar. Yani, bir hanımın la
fı üzerine vazgeçti olur mu? 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
«Şifalı ilaçlar» dîye Celalettin Çetin'in bir beyanatı 
var sayın bakan. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz sual sahibi değil
siniz. 

Sayın Bakan, bittimi efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Samsun) — Tamam efendim, 
mesele anlaşılmıştır. Ortada karışık bir hadise yok
tur. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
IBuyurun Sayın Güler. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — (Bir sorum daha 
vardı efendim. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim, sualinizi tekrar 
ediniz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Kamu kesiminde 
çalışan eczacı mensuplarının farklı platformlarda çö
züm bekleyen ciddî sorunları vardır. Kadro atamala
rı ve sağlık sınıfı elemanları olmalarına karşın, istih
dam sorunuyla birlikte, derece farklılıklarının verilme
mesi gibi konularda problemleri vardır, bu durumlar 
için ne gibi çalışmalarınız vardır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN i(Samsun) — Bir kısmı çözülmüş, 
bir kısmı da çözülüyormuş efendim. Müspet bir ha
ber. 

I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Buyurun Sayın Güler. 
HÜSEYİN AVNI GÜLER ((istanbul) — Sayın 

I Başkanım, ilaç fiyatları sayın bakanın zamanında ser
best bırakıldı ve sayın bakanın o zaman beyanatı var
dı, «İlaç ucuzlayacaktır» diye. Halbuki basından iz
ledik ki, «Bir ayda ilaca 3 kere zam, yüzde 34 zam,... 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
böyle soru sorulmaz ki... 

I IBAŞKAN — Bir dakika efendim, lafını bitirsin. 
I Siz de sabırlı olun efendim, rica ederim. Ben söyle-
I meşini bilirim; beni siz idare edecek değilsiniz, ben 
I kendimi idare ederim. 
I Buyurun Sayın Güler. 

HÜSEYİN AVNI GÜLER (istanbul) — 1985 yılı 
içerisinde ilaçlara 3 defa zam yapılmıştır. Enflasyon 

I yaklaşık yüzde 40 - 45 oranındadır. Buna göre, ilaç-
I lara yapılan zamlar, bunun ne kadar üzerine çıkmış

tır? 
I İkincisi : İlaç hammaddesi ithali birkaç firmanın 
I elindedir. Devlet, vatandaşın fiyat ve kalite bakımın-
I dan korunması için, ilaç hammaddesi üretiminin ar-
I tırılmasını düşünüyor mu? 

Üçüncüsü : Batı ülkelerinde eskiden kullanılıp da, 
I yasaklanan bazı ilaçların Türkiye'de satıldığı, kulla-
I nıldığı ve bu ilaçların bazılarının da, körlük veya sa-
I ğırlık yaptığı basında iddia edildi; doğru mudur? 
I Teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN l(Samsun) — Sayın Başkanım, 

I muhterem arkadaşlar; ilaç ucuzlayacak diye bir laf 
I sarf etmedim ben hiçbir zaman; böyle bir sözüm, bu-
I rada zabıtlarda yoktur. 

HÜSEYİN AVNI GÜLER (istanbul) — Basında 
I çıktı efendim, arz ederiz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — IBen, basına da öyle 

| bir beyanat vermedim efendim. Birinin, ilaç ucuzlaya-
I cak diye bir şey söylemesi de, akıllıca bir şey olmaz-
I di. Yani, öyle bir şey söylemedim. 
I «ilaç fiyatlarını bakanlık serbest bıraktı» diyorsu-
I nuz; kararname var; ilaç fiyatının serbest bırakılması 
I demek, ilaç üreticisi istediği fiyatı veriyor demektir. 
I Böyle bir şey yok ki, efendim. 10 gün içerisinde ben 
I reddettiğim zaman, bitti. Ya tasdik edeceğim ya red-
I dedeceğim; benim tasdikime tabidir. Fiyatını uygun 
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bulmuyorsam, reddederim. Bunun serbestliği nerede, 
bir türlü anlayamadım ben. 

«Bir ayda üç defa zam oldu» deniyor. Yok öyle 
bir şey. Yani, böyle söyleyip de, efkârı umumiyeyi 
teşviş mümkün değildir. 

HÜSEYİN AVNt GÜLER (İstanbul) — «Basında 
okuduğumuza göre» dedim Sayın Bakanım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Hep basında oku
yorsunuz beyefendi; mütemadiyen gazete haberleri, 
hep gazete... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Siz burada bil-
dirmiyorsunuz, biz de basından okuyoruz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN ı(jSamsun) — Ne yapayım efen-
djm? 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuşmayın 
efendim, cevabınızı lütfedin kâfi. Diğer cevabınıza ge
çin lütfen. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — «îlaç zamları, enf
lasyonun üzerine çıktı mı? diye soruldu. 

Onu da yine izah ettik; Belli bir dönem almışız, 
bir baz dönemi var, o dönem itibariyle bir politika 
uyguluyoruz. Bu bir ilimdir, başka ülkelerde de uy-
gujaışaja vardır. Kesim fiyatlarında da bu uygula
nır; mesela tarımda da belli bir dönem alınır. Bunun 
bir tefcnjği yar. 

Muhterem arkadaşlar, hammadde ithali birkaç 
firmanın tekelinde filan değildir. Kim hammadde it
hal etmek istiyorsa, edebilir; hiçbir mani yoktur. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Hammadde
nin kendisi tekeldir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN ı(Samsun) — Kendisi tekeldir; 
yani dışarıda bir firma bu hammaddeyi satıyor ve 
size satmak istemiyor; ne yapacaksınız, zorla mı ala
caksınız? Zorla alamazsınız. O ayrı meseledir, satan 
da vardır, satmayan da vardır. Lisans verir adam, ma
lı belli bir şahsa satar. Yani, burada bir karışıklık 
yok ki? Dışarıda bir Fransız firması, bir hammadde
sini, Türkiye'de bir adama lisans tahtında satar efen
dim. Yani, laf değil ki bu. O adam da birilerine sata
caktır. Ya kendi üretirse, o adam ne yapacaktır? Ya
ni, bunlar belli ticarî kurallardır. Başka bir endüstri 
kolunda burada lafı edilmeyen şey, ilaç insan sağlığı 
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I ile ilgili bir şey olduğu için, nazik tarafı var tabiî, 
I onun için bu laflar, daha bol telaffuz ediliyor; yani 
I meselenin iç yüzü orada. 
I Devlet, Türkiye'de ilaç hammaddesi filan üret-
I mez. Onu belki SHP'nin iktidarı üretebilir. Bu bir 

felsefe ayrılığıdır. Muhterem arkadaşlar, bu olacak-
I tır, bu normal bir hadisedir. Bir parti, ilacı devletin 
I üretmesini... 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Devlet olarak teşvik etmezseniz, el atmazsanız, önle
yemezsiniz Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — 'Başka mesele eden
dim. Bizim programımız böyle arkadaşlar. Yani, ne 
dememi bekliyorsunuz? Bizim hükümetimiz ilaç ham
madde fabrikası kuracak filan deme durumunda ola
mayız; biz böyle bir şeye inansaydık, başka partide 
olurduk; olmaz öyle şey. 

I Şimdi, Batıda yasaklanan ilaçlar meselesine geli-
I yorum : Arkadaşlar, bizim bu mesele üzerinde fevka-
I İade büyük hassasiyetimiz vardır ye İlaç Genel Mü-
I dürlüğümüz, bu konuyu büyük bir ciddiyetle her,za-
I man takip etmektedir. Ayrıca komisyonlarımız da var-
I dır. Bazan «falan ilaç zararlı imiş, bjJrnem neye do

kunuyormuş» denebiliyor. Bunlar, Batı ülkelerinde gö
rülen birtakım mücadele vasıtaları, yöntemleridir. 
öyle söyleyerek ötekini kötüler, ondan sonra işin aslı 

I olmadığı ortaya çıkar; fakat o zamana kadar da o 
I biraz kâr eder filan. 

Dünyada gerçekten yasak edilip de Türkiye'de 
hayatiyetini sürdüren bir ilaç olduğunu ben zannet-

I miyorum. Teknik bir meseledir, hangi ilaç ise bunu 
söyleyiniz... 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Arz edeyim : Volteren tableti efendim, Ciba'nın ilacı. 

I BAŞKAN — Sayın Bakan, sual sormayınız, siz 
cevap veriniz. «Böyle bir şey yoktur» dediniz; bitmiş-

J tir; cevap bu kadardır efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Teşekküre ederim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır efendim. 
j Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerin-
I deki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

I mistir. 

97 — 
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'Bölümleri okutup,, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

/. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi. 

Prog. 
kodu 

101 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 28 522 825 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

111 (Temel Sağlık Hizmetleri ve 
Sosyalleştirme 74 202 425 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

1113 Tedavi Hizmetleri 84 469 750 000 
BAŞKAN — Kabul' eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 3 366 700 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... ıKabul 
edilmiştir, 

TOPLAM 190 561 700 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi Refik Saydam Hıfzıssıihha Merkezi Başkan
lığı Bütçesinin bölümlerini okutup, ayrı ayrı oyları
nıza sunacağım : 

1 7 , 1 2 . 1 9 8 5 0 : 3 

Refik Saydam \fîıfzıssthha Merkezi Bafkanhğı 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
(Hizmetleri 1 531 560 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler;,. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ll'l Üretim, Araştırma, Teşhis 
ve Kontrol Hizmetleri 1 631 440 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... ıKabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 38 300 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 201 300 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin bö
lümleri kabul edilmiştir. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1984 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

IBAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının 1984 Malî Yılı Kesinhesa'bına ait bölümlere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım: 



A — CETVELİ 

Ertesi yı 
devrokm 

Ödenek Gider ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi . Iifla Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri İlli 6211 098 690 10 344 556 420 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyen
ler... Kabul dikiliştir. 

111 Temel Sağlak Hiizmetleri ve Sosyalleştirme 37 466 153 042 35 103,224 344 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Tedavi Hizmetleri SU 73*7 061 640 49 602 916 632 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 (Hizmet (Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 5 135 355 400 5 314 510 987 
BAŞKAN — KabuJ edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere lişkin Hizmetlerin Yü
rütülmesi 341 327 340 14 562 814 19 764 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM : 105 993 995 812 100 379 771 197 19 764 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1984 Mail 
Yılı Kesinlhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımın' 1986 yık 
bütçesiyle 1984 Malî Yıla Kesinhesabı kabul edilmiş
tir. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

a) Hudut ve Şahitler Sağlık Genel Müdürlüğü 
i., — Hudut ve Sakiller Genel Müdürlüğü 1986 

Malî Yılı BütçetiL 
BAŞKAN — Şimdi Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığına bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1986 Malî Yılı Bütçesi. 

A ->- CETVELİ 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 
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y Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ll!l 'Uluslararası İlişkilerden 
Doğan Bulaşıcı Hastalilk-
lardan Korunma, 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... 'Kabul 
edilmiştir, 

GENEL fÖPLAM 

168 100 000 

6 227 750 000 

65 500 000 

6 461 350 000 

Gelir 
Türü Lira 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

'(B) işaretli cetvelin bölümlerini okütuy( 

Gelir 
Türü 

B 

A ç ı 

— CETVELİ 

k i a m a 

)rum: 

Lira 

1 Vergi Gelirleri 4 015 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

2 Vergi Dışı Normal GelMer 26 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

3 Özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 2 420 350 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

TOPLAM 6 461 350 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

2. — Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı. ' 

BAŞKAN — Şimdi bu kısmın kesinhesap bölü
müne geçiyoruz. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler..-. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım: 

— 100 — 
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A -

Ödeaağin çaşidi 

n ve Destek Hizmetleri 

- CETVELİ 

ödenek 
"Lira 

^ 3 2 4 080 

İptal «dilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lira Lira 

58 881-832 9̂ 94*2 l*t8 

Prog. 

101 Genel Yö 
'tBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul ediilmiştir. 

ll ' l Uluslararası Viskilerden Döğâin Bulaşıcı 
Îİa&talıklardan Korunma 
ÖBAŞKAN — KâUul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. * 

900 Hizmet Programlanma Dağıtılamayan) 
Giderler 
#AİŞK!AN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul" edilmiştir. 

GENEL TOPEAftf : 

«BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi <1B) cetvelini okutup, ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım: 

lW$W2<m 771'6B1 422 m 400 578 

31 030 097 29 624 520 1 405 577 

1 132 936 097 860 187 824 272 748 273 

Gelir 
"Türü A e m î â m a 

B — CETVELİ 

Tahmisi 
Lira 

Tahsilat 
l i ra 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... -Kabul edilmiştir, 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM : 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul ediilmiştir. 

İl 09*669*490 2-€23 337 128 

30 000 000 10 961484 

3 929 337 492 

1 123 669 000 6 563 636 104 
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b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü., 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü 1986 Malî Ytlı Bütçesi. 

'BAŞKAN — Şimdi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 'bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza arz edeceğim: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 
1, — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru

mu Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yık Bütçesi. 
A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 2 56? 277 000 
BAŞKAN — Ka'bul eden
ler..-. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

111 Genel Sosyal Hizmetler 16 064 723 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

900 Hizmet Programlarıma Da
ğıtılamayan Transferler 333 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

GENEL TOPLAM 18 965 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, (IB) işaretli cetveli okutup, ayrı ayrı oyla
rınıza oylarınıza sunacağım: 

Getir 
Türü 

2 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Vergi Dışı Normal Ge
lirler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Lira 

6 360 000 000 

3 Özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 12 605 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18 965 000 000 TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü 1984 Matı Yılı Kesmhesabh 

BAŞKAN — Çocuk Esirgeme Kurumunun 1984 
Malî Yılı Kesinhesabiımn bölümlerine geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... Kabul 
etmeyenler.v. Kabul edilmiştir. 

Bölümlerini okutup ayrı ayrı oylarınıza sunu
yorum: 

— ıoa — 



Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler.-. Etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

111 Genel Sosyal Hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yü
rütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

<jB) cetvelini okutuyorum: 

A — CETVELİ 

ödenek Gider 
Lira Lira 

li 215 5117 400 833 962 935 

7 854 102 688 S; 734 06L 557 

197 269 097 140 406 337 

12 552 750İ 6 786 649 

Erte 
rolu 

9 279 441 935 6 715 217 478 



Gelir 
Türü 

T, B. M. MÎ 

A ç ı k l a m a 

B : 4 7 1 7 . 1 2 

!B — CETVELİ 

1985 0 : 3 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
l ira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul ©demler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 576 000 000 4 507, 104 382 

8 730 725 000 4 190 000 000 

11 306,726 000 8 697 104 382 

•Değerli arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının 1986 Malî Yılı Bütçesi ite 1984 Malî 
Yılı Kesinlhesabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 
Programa göre, bugüıdfcü bütçelerin görüşmeleri 

tamamlanmıştır. 

Yarınki programda yer alan bütçeleri görüşmek 
üzere, 18 Aralık Çarşamba günü saat lO.OTda toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.30 

• • • « 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, yem sıkıntısına ve pancar üreticilerinin bazı 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/757) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurum'da ve genelde de Doğu Ana
dolu'da özel mukaveleli pancar ekim sahasını 30 dö
nüme düşürmek daha yararlı olmaz mı? 

Soru 2. Erzurumluda yem sıkıntısı olduğundan 
Ağrı ve Muş gibi civar şeker fabrikalarındaki ta
lep fazlası küspenin, Erzurum Pancar Kooperatifi 
eliyle Erzurum çiftçilerine verilmesini uygun bulur 
musunuz? 

Soru 3. Erzurum'da küspe istihkak sahiplerine 
% 5 oranında verilen kuru küspe karşılığının, yaş. 
küspe olarak verilmesi olanaklı değil mi? 

Soru 4. Pancar fiyatları, pancar ekimini cay
dırıcı düzeye düşmüştür. Bunun artırılması olanaklı 
değil mi? 

Soru 5. Yem fabrikasından yem kıtlığı devre
lerinde (senelerinde) sübvansiyonlu ve vadeli yem 
verilmesi olanaklı değil mi? 

T.C. 
Saaayi ve Ticaret Bakanlığı 

Bastn ve Halkla İlişkiler 13 . 12 . 1985 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM-371 
Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12.11.1985 tarih ve 7/757/4760/18261 sa
yılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun, Yem 
sıkıntısına ve pancar üreticilerinin bazı sorunlarına 
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ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ilişik
te takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu'nun 
Sorularına Cevaplarımız. 

Soru 1. Erzurum'da ve genelde de Doğu Ana-
doluda özel mukaveleli pancar ekim sahasını 30 dö
nüme düşürmek daha yararlı olmaz mı? 

Soru 2. Erzurum'da yem sıkıntısı olduğundan 
Ağrı ve Muş gibi civar şeker fabrikalarındaki talep 
fazlası küspenin, Erzurum pancar kooperatifi eliy
le Erzurum çiftçilerine verilmesini uygun bulur mu
sunuz? 

Soru 3. Erzurum'da küspe istihkak sahiplerine 
% 5 oranında verilen kuru küspe karşılığının yaş 
küspe olarak verilmesi olanaklı değilmi? 

Soru 4. Pancar fiyatları' pancar ekimini caydı
rıcı düzeye düşmüştür. Bunun artırılması olanaklı 
değilmi? 

Soru 5. Yem fabrikalarından yem kıtlığı dev
relerinde (senelerinde) sübvansiyon ve vadeli yem 
verilmesi olanaklı değilmi? 

Cevaplarımız : 
1. Şeker fabrikalarımızın ekim alanlarında söz

leşmeli olarak yetiştirilen şeker pancarı ve diğer ta
rımsal ürünlerin ileri tarım tekniğine uygun olarak 
üretilmesini sağlamak, bu alanlarda hastalık ve haşe
relerin yayılmasını ve ürünler için zararlı olmasını ön
lemek, toprak verimliliğini muhafaza etmek, iş gü
cünü yaymak ve bütün bitkilerin en ekonomik şe
kilde yetiştirilmesini sağlamak gayesiyle münavebe 
uygulanmaktadır. 

Ülkemizin iklim, toprak, su ve şeker pancarının 
'bitkisel özellikleri dikkate alınarak halen üçlü mü
navebe sistemi köy seviyesinde tatbik edilmekte 
olup; 50 dekar toplu arazi sahiplerine de özel mü
navebe uygulanmaktadır. 

Teknik kontrolün yapılabilmesi, münavebenin 
araziye tatbikindeki hassasiyetin korunmasını sağla
mak için tarla büyüklüğü asgarî 50 dekar olarak tes
pit edilmiştir. 

2. Ağrı ve Muş şeker fabrikalarımız sahaların
da da hayvancılık, faaliyetleri yoğun olduğundan bu 
fabrikalarımızda üretilen yaş pancar küspesi yöre 
çiftçilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda olup; 
bu fabrikalarımızda talep fazlası küspe bulunmamak
tadır. 

3. İstihkak küspesinin tamamı yaş olarak veril
diği takdirde fabrikaya uzak mesafede bulunan çiftçi
lerimiz nakliye bedelinin yüksek oluşu nedeniyle 
küspelerini alamamaktadırlar. 

Kuru küspe; yem değeririhı yüksekliği, nakliye 
ve muhafazasının kolaylığı sebebiyle çiftçilerimizce 
tercih edildiğinden fabrika merkezlerine uzakta bur 
lunanların da istifade edebilmelerini temin için is
tihkak olarak % 15 yaş küspe ile birlikte % 05 ora
nında verilmektedir. 

4. Pancar alım fiyatları her yıl Bakanlar Kuru
lu tarafından rakip mahsullerle olan fiyat pariteside 
gözönünde tutularak tespit ve ilan edilmektedir. 

5. Bilindiği gibi ülkemizdeki yem fabrikaları ka
mu kuruluşlarına (Yem Sanayii T.A.Ş) ve özel sek
töre ait bulunmaktadır. Bu yıl karma sanayi yem
leri talebinin 2 950 000 ton ve üretimin ise 3 000 000 
ton dolayında olacağı tahmin edilmektedir. Bu se
beple 50 000 ton kadar karma sanayi yeminin ih
racatı mümkün görülmektedir. 

Hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvansal üreti
min artırılması için diğer tedbirler ile birlikte karma 
sanayi yemleri üretim ve tüketimin artırılması zo
runludur. Bu amaçla 4 Ocak 1985 tarihli Resmî 
Gazetede yayınlanan Para ve Kredi kurulunun 130 
sayılı kararıyla tescilli sanayi yemlerinin «Sanayi 
Yemi Desteklemesinden» istifade etmeleri karar-
laştınlmıştır. Bu karar 1 . 1 . 1985 tarihi itibariyle 
yürürlüğe konmuştur. Para Kredi kurulunun 3 Ni
san 1985 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 133 
sayılı tebliği ile de Sanayi Yemi Desteklemesi ye
niden düzenlenmiştir. 

Sanayi yemleri için katma değer vergisi uygulan
mamakta olup, destekleme ödemesi miktarının be
yan edilen değerin % 20'si kadar olması kabul edil-
mîştür̂  

Karma sanayi yemleri fiyatları çok değişmekle 
beraber ortalamanın 60 TL/Kg. seviyesinde bulun
duğu kabul edilebilir. Bu durumda beher kilo yem
deki vergi iadesi, 

60 X 020 = 12 TL. 
olmaktadır. 

Vergi iadesinden yararlanabilecek satış miktarı
nın 2 milyon ton olması halinde iade miktarı, 

12 000 TL. X 2 000 000 ton = 24 milyar TL. 
seviyesine erişecektir. 

Kamu kuruluşları ve özel sektöre ait yem fabri
kalarının çoğu 31-91 gün gibi kısa vadeli kredili yem sa
tışları yapmakta ve bazı kuruluşlar kredili yem sa-
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tıslarında bir aydan sonraki süre için belirli oranda 
vade farkı almaktadırlar. 

Bu uygulamada normal yıllarda olduğu gibi ka
ba yem sıkıntısı çekilen yıllarda da fazlasiyle uy
gulanmakta, ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerine öncelik ve ağırlık verilmektedir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun* 
kafin, üniversitelerin tahsisatlarına liskin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in yazılı cevabı (7/785) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delalet buyurulmasını hürmetlerimle arz ve talep 
ederim. 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

1. 1985 malî yılı itibariyle beher üniversiteye 
tahsis edilen nakit miktarı nedir? 

2. T.B.M.M. Başkanlığına takdim ettiğim işbu 
takrir tarihine kadar her üniversite için, tahsisatın
dan ne miktar gönderilmiştir? 

3. Malî yıl başına kısa bir zaman kaldığına 
göre üniversitelerin mütebalki tahsisatları ne zaman 
teslim edilecektir? 

4. Üniversitelerin tahsisatları tam gönderilme
diği takdirde kalacak miktar, 1986 malî yılı bütçe
sinin tanzimi münasebetiyle her zaman olduğu gibi, 
«Harcanmayan meblağ» farz edilmek suretiyle iptal 
mi edilecektir? 

5. Arzu ve 'temenni etmediğimiz böyle acı bir 
tablo tahakkuk ederse, yıllık programların altüst ol
masından üniversitelerin, çeşitli firma ve müessese
lere vaki borçları hangi tahsisattan tediye edilecek? 
Üniversitelerin bütçelerinin sıhhatli ve harcamaların 
muvazeneli inkişafını temin bakımından 1985 yılın
dan baki alacakları, 1986 malî yılı bütçelerine ilave 
\ddilmesi 'düşünülmekte midir? Değil ilse, bunum) 
idarî, malî ve hukukî mesuliyetini kim ve hangi 
merci takabbül edecektir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 16 . 12 . 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : Bümko. 111690-390-28885 
Konu : Üniversitelerin Nakit Durumu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 21.10.1985 tarih ve 6/482-4546/17665 

sayılı yazınız. 

b) 6.12.1985 tarih ve 7/785-4546/17665 sayılı 
yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 
üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte takdim edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar'ın 
Yazılı soru önergesinin Cevabıdır. 

Sorular : 
1. 1985 Malî yılı itibariyle beher üniversiteye 

tahsis edilen nakit miktarı nedir? 
2. T. B. M. M. Başkanlığına takdim ettiğim 

işbu takrir tarihine kadar her üniversite için tahsi
satından ne miktar gönderilmiştir? 

3. Malî yıl başına kısa bir zaman kaldığına göre 
üniversitelerin mütebaki tahsisatları ne zaman tes
lim edilecektir? 

4. Üniversitelerin tahsisatları tam gönderilme
diği takdirde kalacak miktar, 1986 malî yılı bütçe
sinin tanzimi münasebetiyle her zaman olduğu gibi, 
«Harcanmayan meblağ» farz edilmek suretiyle iptal 
mi edilecektir.? 

5. Arzu ve temenni etmediğimiz böyle acı bir 
tablo tahakkuk ederse yıllık programların altüst ol
masından üniversitelerin, çeşitli firma ve müessese
lere vaki borçları hangi tahsisattan tediye edilecek? 
Üniversitelerin bütçelerinin sıhhatli ve harcamaların 
muvazeneli inkişafını temin bakımından 1985 yılından 
baki alacakları, 1986 yılı malî bütçelerine ilave edilme
si düşünülmekte midir Değil ise, bunun idarî, malî ve 
hukukî mesuliyetini kim ve hangi merci tekabbül ede
cektir.? 

CEVAP : 
1985 Malî yılı itibariyle her bir üniversiteye tah

sis edilen Hazine Yardımı miktarı ile 30 Ekim ta
rihi itibariyle tahakkuka bağlanan ve tediye edilen 
miktarları gösterir tablo ektedir. 

Hazine Yardımlarının tahakkuku ve nakde bağ
lanması Bakanlığımız ile Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı tarafından ilgili katma bütçeli kuruluşun 
ödenek kullanım gerekleri ve nakit ihtiyacı dikkate 
alınarak düzenlenmektedir. Malî Yıl sonuna kadar 
mevcut şartlar içinde ve üniversitelerin ihtiyaçları 
ölçüsünde gereken nakit üniversitelere ulaştırılmış 
olacaktır. 

Kuruluşların, bu arada üniversitelerin bütün öde
neklerini kullanma zorunluluğu yoktur. Kuruluşların 
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ihtiyaçları ile devletin imkanları zaman içinde de
vamlı olarak değerlendirilmekte ve ekonomi için op-
timal harcama miktarına ulaşılmaya çalışılmaktadır. 
Üniversiteler için de geçerli olan bu uygulamanın 

"gerektirdiği hazine yardımı mutlak surette tahakku
ka bağlanacaktır. Tahakkuk ettirilen miktarın malî 
yıl içinde nakde dönüştürülememesinin sözkonusu ol
ması, halinde, tahakkukun gerektirdiği nakit bir sonraki 
yıl ilgili kuruluşa ödenecektir. 

Bütçe yılı içinde hizmetin yapılmış olmasına rağ
men, verile emrine bağlandığı halde herhangi bir 
nedenle ödemenin yapılamamış olması halinde bu mik
tar, bir sonraki malî yılda ödenmek üzere emanet 
hesabına alınmakta, iptal cihetine gidilmemektedir. 

Hizmetin yapıldığı halde, ilgili kuruluş tarafından 

1 7 , 1 2 , 1 9 8 5 O : 3 

ödeneklerin verile emrine bağlanmaması halinde, ilgili 
tertipteki ödeneğin iptali cihetine gidilmekte, öde
meler bir sonraki yıl bütçesinin borçlarla ilgili terti
binden karşılanmaktadır. 

Borçlar tertibindeki ödeneğin yetersiz olması 
halinde : 

a) Kuruluş bütçesi içinde tasarrufu mümkün 
tertiplerden borçlar tertibine aktarma yapılmakta, 
veya, 

b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde 
yeralan yedek ödenek tertibinden aktarma yapılmak
tadır. 

A. Kurtcefoe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakam 
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30 Ekim 1985 Tarihi İtibariyle 

Kuruluş 

Ankara Üniversitesi 
O. D. T. Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

TOPLAM 

Hazine Aktarmalardan 
Yardımı Sonraki Durum 

9.432.8 
6.716.1 
9.817.3 
4.496.3 

12.166.6 
5.512.5 
2.385.6 
3.876.4 
2.142.2 
1.365.9 
.5.853.9 
4.850.9 
2.218.5 
5.060.4 
5.465.8 
3.123.1 
2.405.5 
3.198.8 
3.173.1 
4.223.8 
3.273.8 
3.636.3 
5.727.9 
1.946.5 
2.768.8 
3.589.4 
1.685.4 

9.842.9 
7.082.7 

10.492.9 
6.251.4 

14.499.0 
5.561.3 
2.387.0 
3.876.4 
2.161.3 
1.633.7 
7.723.9 
5.425.8 
2.266.0 
5.064.6 
5.471.7 
3.123.1 
2.405.5 
3.202.0 
3.371.0 
4.386.2 
3.418.6 
3.487.7 
8.204.1 
2.256.5 
2.780.1 
3.589.4 
1.685.4 

120.113.6 131.650.2 

in Nakit Durumu 

Tahakkuka 
Bağlanan Nakit ödenen 

9.756.4 . 
7.082.7 

10.492.9 
6.228.0 

14.416.4 
5.561.3 
1.908.5 
3.101.1 
1.713.7 
İ.633.7 
7.684.5 
5.425.8 
1.774.8 
5.064.2 
4.372.7 
3.123.1 
2.405.5 
2.559.1 
2.538.5 
4.386.2 
3.278.6 
2.909.1 
6.120.2 
1.557.2 
2.780.1 
3.589.4 
1.348.3 

7.869.0 
5.265.7 
8.545.7 
4.872.9 

10.665.0 
3.415.0 
1.520.0 
2.250.0 
1.575.0 

985.0 
5.575.0 
3.185.0 
1.360.0 
3.874.3 
3.210.0 
2.235.0 
1.784.5 
1.880.0 
1.795.0 
3.140.0 
1.690.0 
1.945.0 
4.428.0 
1.475.0 
1.485.0 
2.535.0 

610.0 

122.812.0 90.240.1 

•* 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 12 . 1985 Sah 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKIANUÖIN GBNEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1986 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasamı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
361) (Dağıttım tarihi : 4.12.1985) 

X 2. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuru-
luşdaraı Kesinheaaıplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna Mşkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) ^Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — Kaitoa Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasamı TC Plan ve Bütçe Komiıyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihî ç 
4.12,1985) 

X 4. — 1984 Malî Yılı Katlma Bütçeli idarelerin 
Kesinlhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi life 
1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru ı(3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari
hi : 4.12.1985) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/503) (1) 

I 2.. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
•DBSÎYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu-

I na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 
3, — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada

na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kalt-
I ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 
5.' — tçeJ Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar*m, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

I 8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba-

I kandan sözlü soru önergesi (6/411) 
11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

t İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak-
I larındalki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev

lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
I (6/514) (1) 

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Sinop Milletvekili Halk Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
©akanından sözlü soru önergesi (6/424) 

15. — istanbul Miteüvekili Sabit Baftuttılu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba-. 
İkandan sözlü soru önergesi (6/426) 

16. — içel MiMdfivekİli Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

17. — îatanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve îzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

18. — istanbul Milleüvekili Sabit Baltumlu'nıun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

19. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Alvni Gülerin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

20. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Ep im Gençlfflc 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
iözlü soru önergesi (6/519) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
•ora önergesi (6/453) 

23. — Çorum Milletvekili Ali Ayfoan Çetin'inı, 
Çorum iline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Ay'dın Milletvekili Eıtuğrul Göfcgün\ln, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25. — Ha!t)ay Milletvekili Albdurrahman Demirtaş* 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 
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26. — Aydın Milletvekili Erfbuğrul Gokgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

27. — Aydın MiHetvekffl Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — HaJtaıy Milletvekii Mustafa Murat Sökmen^ 
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

29. — Aydın Miltetvökili Ertuğrul Gokgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/478) 

30. — Çorum MMaöveki'lİ Ali Ayhan Çetin'in, Si* 
vas tündeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

31. — Kahramanmaraş MiUdövekİli Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

32. — Erzurum Milletvekili Hiitoi Nalbamtoğlu* 
nun, Ankara Hindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilimi Nalb'anıtoğhT 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

'34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözKi soru önergesi (6/488) 

35. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/489) 

36. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

37. — Haitay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 



38. — Konya Milletvekili Salim Ererin, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbaotoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
baza sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergeıi (6/496) 

41. — Edime Milletveküli Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

42. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver,'in, is
tanbul - Sarıyer Karakoiundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kamunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
me İade edilmemesinin nedenlerine Miskin Barbakan
dan sözllü soru önergemi (6/502) 

44. — tstanlbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Milletvekili Salim. Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. — îscanlbui Milletvekilli Feridun Şakk öğiinç* 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/522) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - tş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır (Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 
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I 49. — Konya Milletvekili Salbri Irmak'm, bir ka
mu görevlenin laiktik aleyhimde konuşma yaptığı jd-
dkatna ilişkin Devlet Bakanımdan «özlü soru önerge--
«i (6/525) 

50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin» 
Zonguldak Kömür Ürettim Bölgesindeki işçi ve üren 
tim açığma ilişküu Devlet Bakanından »özlü soru öner
gesi (6/526) 

51. — Uşak Milletvekilli Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyif-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğhı* 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
dözlü soru önergesi (6/529) 

53. — Balıkesir M'Mletvekili Davut Abacıgf'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
toru önergesi (6/530) 

54. — Şanlmufa Milleltvekili VecM Ataktı'nın, Şan^ 
lıurfa îline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü aoru 
önergesi (6/531) 

55. — Şanlıurfa Milletvekili Vecühi Attaklı'nın, Şan
lıurfa tli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü toru 
önergesi (6/532) 

56. — M'antoa Milletvekili îstnet Turhangil'in. Ma
nisa tline yeni bir PTT binası yapılıp yapümayacağ*-

I na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü toru önergesi 
(6/533) 

57. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Göfcgün'lün, Ku-
I şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
I nedenine ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru öner

gesi (6/534) 

58. — îstanlbul MiMetvek'ilÜ îmren Aykut'un, işyer
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi ı(6/535) 

59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel' . 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 

I sözlü soru önergesi (6/536) 

'60. — Hatay Milletvekili Abdürralhman Demir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 



•61. — Çorum Milletvekili Ati Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık (karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538) 

62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, ibazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki tatoan fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

7 
KANUN TASARI VB TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİÖER İSLER 
t. _ 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayıîı Sosyal Si

gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

2. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 «ayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin 
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve ıSağlık ve Sosyal îşler Komisyonu 
Raporu (1/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1985) 

3. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun' Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) 

4. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin . Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 îhci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevllerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus

tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S, Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri : 30.5.1985; 4.11.1985) 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

7. — Konya Milletvekili Eabri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 'Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (2/23'6) (S. Sayısı : 
383) (Bağıtma tarihi : 5.12.1985) 

8. — 2547 sayılı Yükseköğretim. Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet özde-
mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mah-
mud Altunakaır ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
letvekili Mehmet özdemir ve 8 Arkadaşıma Aynı Ko
nuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 
(S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

9. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddebr, Bıçaklar ve IBenzeni Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma 
tarM : 11.12.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi iğleri gösterir* 


